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Od Redakcji 

Polecany Państwu nowy numeru Zeszytów Naukowych Towarzystwa Naukowego 

Prakseologii Prakseologia i Zarzadzanie. Zawiera on pięć artykułów. 

Prakseologia traktowana jako poręczna nazwa dociekań związanych z aktywnością 

praktyczną wykorzystywana do opatrywania nią rozmaitych przedsięwzięć proponowanych, 

postulowanych, czy uprawianych przez wielu badaczy i/albo praktyków stała się inspiracją do 

próbuje odpowiedzieć na pytanie: Czego oczekuje się od prakseologii? Odpowiedzi 

poszukuje w aktualnych źródłach internetowych  wybierając kilka wskazań, które są 

najciekawsze spośród kilku tysięcy wskazanych przez wyszukiwarkę. Zadania tego podjął się 

w pierwszym artykule pt.: Czego oczekuje się od prakseologii? profesor Wojciech W. 

Gasparski zdając sobie sprawę z subiektywności wyboru odpowiedzi.  

W kolejnym artykule pt.: O tym co najważniejsze w zarządzaniu – próba syntezy, profesor 

Tadeusz Oleksyn , biorąc pod uwagę, że zarządzanie wygląda różnie w różnych organizacjach 

i w różnym czasie dokonuje  próby syntezy tego.co naprawdę jest ważne w zarzadzaniu i co 

ma walory uniwersalne. Artykuł kończą rozważania na temat kilku największych wyzwań 

cywilizacyjnych i zarazem w zakresie zarządzania w skali globalnej. Jeśli chodzi o sektor 

przedsiębiorstw, to w XX wieku i pierwszych dekadach XXI wieku osiągnął on tak wielki 

postęp, że można byłoby być tutaj spokojniejszym o przyszłość  – gdyby nie fakt, że 

wyzwania w makroskali dotyczą wszystkich, także polskich przedsiębiorstw. 

Profesor Piotr Masiukiewicz w artykule pt.: O etyce stanowienia cen poruszył ważny obszar 

związany z ochroną konsumenta. Wskazał na konieczność zakazów prawnych stosowania 

niektórych rodzajów cen, nazywanych cenami nieetycznymi, do których zalicza się zarówno 

ceny prawnie zakazane jak i ceny nadmiernie wysokie. Zwrócił też uwagę na fakt, iż 

przedsiębiorstwa i branże mają współcześnie kodeksy dobrych praktyk lub kodeksy etyczne 

jednakże na ogół nie poświęcono w nich miejsca dla problematyki stanowienia cen. 

W artykule profesora Mirosława Sułka pt.: Ocena sprawności geopolitycznej państw- 

porównawcze zastosowanie modelu formalnego oraz ocen eksperckich (na przykładzie Polski) 

zaprezentowana została metodyka oceny sprawności geopolitycznej państw na przykładzie 

Polski. W ocenie tej wskazał dwa rodzaje parametrów występujące w charakterze nakładów  

i efektów. Pierwszy to wskaźniki potęgi, tworzące układ sił, który jest najważniejszą cechą 

każdego systemu międzynarodowego. Druga grupa wskaźników to pozycja międzynarodowa 
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państw wskazana przez wybrane grupy eksperckie. W artykule zastosowano zarówno model 

formalny, jak i oceny eksperckie. 

Ostatni artykuł pt.: Planowanie restrukturyzacji w świetle nowych regulacji radcy prawnego 

oraz doradcy restrukturyzacyjnego Mateusza Łuczaka to omówienie zmian wprowadzonych 

w dniu 1 sierpnia 2018 r. ustawą Prawo restrukturyzacyjne, która zainicjowała w polskim 

systemie prawnym cztery całkowicie nowe postępowania restrukturyzacyjne. Przedsiębiorcy 

uzyskali tym samym możliwość skorzystania z postępowania o zatwierdzenie układu, 

przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania 

sanacyjnego. 

Redakcja 
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Czego oczekuje się od prakseologii? 

Prof. dr hab. Wojciech W. Gasparski 

Akademia Leona Koźmińskiego 

Wstęp 

Prakseologia jako poręczna nazwa dociekań związanych z aktywnością praktyczną jest 

wykorzystywana do opatrywania nią rozmaitych przedsięwzięć proponowanych, 

postulowanych, czy uprawianych przez wielu badaczy i/albo praktyków. Nie we wszystkich 

przypadkach chodzi o teorię działania jaką znamy z prac polskiej i austriackiej tradycji 

uprawiania dyscypliny. Pisałem o tym już wcześniej (Gasparski 2010), pisał także Ryszard 

Banajski (2015). Warto jednak po kilku latach jakie upłynęły od opublikowania tych 

artykułów zajrzeć ponownie do Internetu by przekonać się co aktualnie wskazuje 

wyszukiwarka w odpowiedzi na hasło „praxiology”. Zapewne będzie to wskazanie 

zmodyfikowane przez algorytmy obserwujące to, co interesowało wcześniej pytającego i 

stosownie do tego udzieli stosownej odpowiedzi. Tak bowiem funkcjonuje Internet. 

Sprawdźmy więc czego aktualnie według Internetu oczekuje się od prakseologii. Wybierzemy 

kilka wskazań, które są najciekawsze. Będzie to wybór subiektywny, nie może zresztą być 

inaczej skoro liczba pozycji wskazywanych przez wyszukiwarkę wynosi prawie pięć tysięcy.  

1. Worldview postuluje podjęcie empirycznych badań prakseologicznych 

Najbardziej interesującym wskazaniem wyszukiwarki internetowej adresowanym do wielu 

dyscyplin, w tym do prakseologii, jest WORLDVIEWS. Jest to projekt prowadzony przez 

grupę badaczy dążących do integracji sposobu postrzegania świata, czyli w pewnym sensie 

„światopoglądów”. Światopogląd (worldview) lub raczej ogląd świata, określany jest przez 

autorów przedsięwzięcia następująco: „Światopogląd to spójny zbiór pojęć i twierdzeń, które 

umożliwiają nam skonstruowanie globalnego obrazu świata, aby w ten sposób umożliwić 

rozumienie jak największej liczby elementów znanych z własnego doświadczenia, […]. Jest 

to system symboliczny reprezentacji, która pozwala nam integrować wszystko, co wiemy o 
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świecie i tworzy obraz globalny, który oświetla rzeczywistość, tak jak jest nam przedstawiany 

w ramach pewnej kultury.” (Aerst et al,  8-9). 

Grupę badaczy, o której mowa, tworzą: Diederik Aerts (fizyka teoretyczna, Uniwersytet 

Brukselski, Belgia), Bart De Moor (nauki techniczne, Uniwersytet Leuven, Belgia), André de 

Vries (filozofia, brak afiliacji), Staf Hellemans (socjologia, Uniwersytet Humbolta, Berlin, 

Niemcy), Hubert Van Belle (nauki techniczne, Bombardier Eurorail, Belgia), Jan Van der 

Veken (filozofia i teologia, Uniwersytet Leuven, Belgia). Wcześniej do tej grupy wchodzili 

jeszcze: Leo Apostel (filozofia, Uniwersytet w Gandawie, Belgia), Edel Maex (psychiatria I 

psychoterapia, Riagg Institute, Breda, Holandia)
1
. Definicja worldview sformułowana została 

w liczącej 41 stron publikacji internetowej World Views: from fragmentation to integration 

opublikowanej w roku 2007.  

W Przedmowie autorzy publikacji odnotowują dążenie zarówno badaczy z różnych dyscyplin 

naukowych, jak i ludzi ze środowisk pozanaukowych, do wskazania bardziej 

fundamentalnych kontekstów tego czym się zajmują i co przeżywają, czyli świata aktywności. 

Piszą oni: „Ta mała monografia nie jest ekspozycją nowych faktów lub teorii, ale 

zaproszeniem do spojrzenia na znane fakty i teorie z innego punktu widzenia, z nowym, 

innym, integrującym celem. Chcielibyśmy, aby monografia była zaproszeniem do 

przyłączenia się do naszych wysiłków i stworzenia wraz z nami niewielkiego - ale miejmy 

nadzieję - oddanego […] forum międzynarodowego, które może generować wiele 

tymczasowych i zmieniających się poglądów na świat, umożliwiając ostatecznie kontynuację 

wzrostu i syntezę faktów i wartości, wyjaśnienia i znaczenia, które mają być zrealizowane.” 

(Aerst et al, 4). 

Publikacja ta składa się z dwu części oraz zakończenia i informacji o autorach. W części 

pierwszej pomieszczono następujące rozdziały (1) Wstęp, w którym przedstawiono 

zagadnienia fragmentacji naszego świata, istoty światopoglądu, jego konstruowania oraz 

                                                 
1
 Badacze ci tak oto formułują cele jaki sobie stawiają: „Nasz złożony i szybko rozwijający się świat jest bardzo 

rozdrobniony w obszarach ideologicznych, społecznych, politycznych, kulturalnych i naukowych. O jedności 

kulturowej można mówić w nielicznych przypadkach. Mamy do czynienia z wieloma kulturami, subkulturami i 

fragmentami kulturowymi. Tendencja różnicowania w nauce jest nadal niesłabnąca. Pozostaje tylko kilka 

fragmentów, które mają niewielką strukturę lub spójność. Rozdrobnienie, gwałtowne zmiany i wielkoskalowe 

struktury współczesnego świata prowadzą do większej alienacji. […] Worldviews, organizacja non-profit 

założona w 1990 roku, reaguje na tę sytuację fragmentacji i dezintegracji i wzywa do integracji badań 

światopoglądowych. Ten interdyscyplinarny projekt stanowi wyzwanie dla społeczności naukowej, a zwłaszcza 

dla członków grupy. Worldviews chce stworzyć ramy, w których światopoglądy, które rozwijają się w różnych 

dziedzinach kultury i nauki, mogą nawiązać ze sobą dialog. Poglądy na świat pomagają nam odnaleźć drogę w 

złożonej rzeczywistości i działać w spójny sposób.” (http: //www.vub.ac.be/CLEA/dissemination/groups-

archive/vzw_worldviews/ 
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aspektów; (2) Siedem składowych światopoglądu, w którym przedstawiono zagadnienia 

modeli dla świata, w którym żyjemy oraz wzór procesu budowy modelu zaktualizowanego; 

(3) Jedność siedmiu pod-zadań; (4) Metafory i modele: język świata (5) Cel grupy 

"Worldviews. W części drugiej zatytułowanej Projekty przedstawiono 23 propozycje 

dotyczące zagadnień szczegółowych postulowanego podejścia do konstrukcji umożliwiającej 

rozumienie współczesnego świata. Jeden z podrozdziałów tej części zatytułowany 

„Propozycja XVII: Prakseologia: teoria i działanie” jest poświęcony zadaniom jakie jej 

autorzy stawiają przed prakseologią. Podrozdział ten zasługuje na zacytowanie w całości, 

zawiera bowiem ważny metodologicznie postulat pod adresem prakseologii – podjęcia badań 

empirycznych dotyczących praktyki działań w różnych, ważnych społecznie, rodzajach 

aktywności zawodowej. Oto tłumaczenie tego rozdziału: 

 

„Mamy ogólne intuicje dotyczące bycia i stawania się, które staramy się precyzować w naszych 

naukach […] Podobnie mamy ogólną intuicję dotyczącą działania. Każde działanie jest ukierunkowane 

na cele, wykorzystuje instrumenty i inne środki, przekształca materiały, odchodzi od stanu 

początkowego i przebiega przez serię etapów pośrednich (wykorzystujących informacje i energię), 

ostatecznie osiągając wyniki (które z sukcesem realizują cele; lub nie realizują celu jeśli popełni się 

błąd). Każde działanie powoduje również niepożądane skutki, a czasem nawet odwrotny skutek. 

Dyscyplina, zwana przez jej inicjatorów "prakseologią", stara się znaleźć najbardziej ogólne 

prawa obowiązujące dla wszystkich działań. Kryteriami wartości dla wszystkich działań są 

racjonalność i efektywność
2
. Prakseologia zamierza przeprowadzić badanie porównawcze 

racjonalności i badań efektywności środowiska, roślin i zwierząt, ludzi i społeczeństw. 

Zamiast wspomnianego "dedukcyjnego" podejścia, można również spróbować podejścia bardziej 

indukcyjnego. W jaki sposób ci, którzy praktykują różne nauki o działaniu widzą siebie i swoje 

działania?  

W jaki sposób lekarze myślą o działaniu medycznym, o swoim miejscu (intelektualnym i społecznym) 

oraz o swoich pacjentach? W jaki sposób ich poglądy na świat wpływają na ich zachowania medyczne? 

Należy zadać te same pytania prawnikom i sędziom, politykom administratorom, inżynierom i 

technikom. W jaki sposób praktycy różnych nauk o działaniu (inżynieria, medycyna, prawo, ekonomia 

stosowana, polityka) optymalnie wchodzą w interakcję, czy to w rzeczywistości, czy idealnie? W jaki 

sposób przekazują określone informacje do naszego ogólnego światopoglądu?  

W praktyce jest się nieustannie zobowiązanym do działania na podstawie niekompletnych, niepewnych, 

a nawet sprzecznych informacji. Nasza konstrukcja światopoglądów znajduje się w analogicznej 

sytuacji. Stale stawiamy czoła temu co nieznane, niepewne i występujące w sytuacji niemożności 

                                                 
2
 Pogrubienie moje WWG. 
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opanowania ogromnych ilości informacji. Czy ogólna teoria decyzji może pomóc nam w tej dziedzinie 

określić racjonalne metody decydowania dla rozwiązywania niedodefiniowanych problemów w 

środowisku mało znanym? Ktokolwiek spogląda na nauki o działaniu, zauważa, że potrzeba integracji 

jest bardzo duża, a przeszkody bardzo potężne.  

W medycynie duży dystans dzieli lekarzy pierwszego kontaktu (general practitioners) od specjalistów, 

a także od różnych specjalności medycznych: fizjologii, psychologii czy medycyny społecznej. Jednak 

tylko "zintegrowana medycyna" może wyleczyć globalną osobę. W inżynierii, między inżynierią 

mechaniczną i elektryczną, między inżynierią jądrową i klasyczną, inżynierią chemiczną i fizyczną, 

kontrolą produkcji, finansowaniem i promocją, można stwierdzić te same luki. Jednak tylko 

"zintegrowana technika" może stanowić zintegrowany produkt dla globalnego środowiska i 

społeczności. W prawie, krajowym i międzynarodowym, różne sądy i powiązane funkcje (sędziowie, 

prawnicy, administracja więzienna i policja) pozostają w znacznej mierze sobie obce.  

Konstrukcja światopoglądu to nie tylko, a nawet nie głównie, zadanie teoretyków. Jesteśmy bardzo 

odlegli od zintegrowanej nauki o działaniu, do uprawiania której pragniemy zachęcić.” (Aerts et al., 36-

37). 

 

Jak z przytoczonego tekstu wynika, pod adresem prakseologii, czy raczej prakseologów, 

formułowany jest postulat podjęcia badań z zakresu szczegółowych prakseologii dotyczących 

działań: inżynierów, lekarzy, prawników, administratorów, polityków, zapewne także 

nauczycieli i innych specjalistów. Takie badania powinny, zdaniem postulujących badaczy, 

być nie tylko teoretyczne, ale także empiryczne. Ich zdaniem przyczyniłoby się to do lepszego 

zdawania sobie sprawy z miejsca i roli tych specjalności, a dzięki temu lepszemu rozumieniu 

istoty otaczającego fragmentu świata w jakim dany podmiot praktykuje oraz z wzajemnego 

oddziaływania poszczególnych części.  

Niech mi wolno będzie zauważyć, że swego czasu zwracałem uwagę na kwestię 

niewystarczalności zbyt wąskiego zakreślania fragmentów rzeczywistości poddawanych 

zmianom w wyniku działań praktycznych. Oto fragment mego wcześniejszego artykułu 

poświęconego projektowaniu humanistycznemu - przypomnijmy, że wyróżnikiem 

metodologicznym dyscyplin praktycznych jest projektowanie - odczytanego ostatnio na 

nowo:  

 

„Jednostronne ujmowanie zagadnienia, takie jakie cechuje tradycyjną koncepcję projektowania, polega 

na bezkontekstowym rozpatrywaniu przedmiotu projektowania oraz redukcji „rzeczy projektowanej” do 

„rzeczy technicznej”, „rzeczy społecznej”, „rzeczy biologicznej” itd. w zależności od rodzaju 

projektowania. W najlepszym przypadku kontekst ten jest brany pod uwagę w sposób bardzo 
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ograniczony i uproszczony. W kategoriach, w których projektowanie rozpatrywane jest na gruncie 

koncepcji prakseologiczno-systemowej, byłoby to stawianie znaku równości między sytuacją 

praktyczną i przedmiotem projektowania bez uwzględniania tzw. „reszty świata”. Owa „reszta świata” 

będąca dopełnieniem do danej, podstawowej, rdzeniowej sytuacji praktycznej, stanowi właśnie kontekst 

tej ostatniej 2017, s.” (Gasparski 2017, 180).  

 

Można zatem zauważyć, że prakseologia rozpoczęła już wcześniej zagadnienie pełniejszego 

oglądu świata definiując je jako koncepcyjne przygotowanie działań. Potwierdza to 

opublikowanie w serii Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and 

Methodology tomu Designology: A Study for Planning for Action (Gasparski & Orel 2014)  

a wcześniej tomu Design and Systems: General Applications of Methodology (Gasparski & 

Collen 1995). Projektowanie jest też przedmiotem dalszych wskazań Internetu w związku  

z prakseologią. 

2. Dysertacja akademicka o prakseologii projektowania gier 

Annakaisa Kultima jest autorką dysertacji doktorskiej Game Design Praxiology 

przedstawionej w University of Tampere, Faculty of Communication Sciences, Finlandia 

(http://tampub.uta.fi/ handle/10024/103315). Autorka nawiązuje do wprowadzonego przez 

Nigela Crossa, brytyjskiego teoretyka projektowania, wyróżnienia prakseologii projektowania 

jako tego działu projektoznawstwa (design studies), który zajmuje się badaniem praktyk  

i procesów projektowania
3
 (Cross 2007).  Autorkę dysertacji interesuje projektowanie gier, 

 w szczególności przebieg i kontekst twórczych praktyk związanych z tym projektowaniem 

ergo prakseologia projektowania tychże. Prakseologię tą definiuje cytowana autorka jako pięć 

wskazanych przez nią tez: (1) Projekt gry jest terminowy i konkretny; (2) Projekt gry ma 

wartość pluralistyczną; (3) Proces projektowania gier jest oportunistyczny; (4) Proces 

                                                 
3
 Cytowany autor dzieli projektoznawstwo (design studies) na następujące trzy główne kategorie: epistemologię 

projektowania (badanie konstruktywnych sposobów poznania), prakseologię projektowania (badanie praktyk i 

procesów projektowania) i fenomenologię projektowania (badanie formy i konfiguracji artefaktów) (Cross 

2007). Uwzględnienie prakseologii przez Nigela Crossa jest konsekwencją jego współpracy ze środowiskiem 

polskich prakseologów zajmujących się metodologią projektowania. Wskazuje na to jego referat 

„Design/Science/ Research: Developing a Discipline” wygłoszony na Fifth. Asian Design Conference, w którym 

powołuje się na mój wcześniejszy artykuł (Gasparski 1990) przytaczając następujący jego fragment: “the 

concept of a science of design has been clearly stated by Gasparski: ‘The science of design (should be) 

understood, just like the science of science, as a federation of sub-disciplines having design as the subject of 

their cognitive interests” (op. cit.). 
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projektowania gier jest wielością pomysłów; (5) Praktyka projektowania gier jest naturalna  

i powiązana z kontekstem. 

Autorka zwraca uwagę na to, że każdy projekt jest tematycznie odrębny, nie ma dwu 

identycznych projektów. Projekt jest pochodną technologii, narzędzi, kultur użytkowników  

i wartości różnych dla różnych projektantów. Projektowanie zawsze jest pod jakimś wpływem 

osobistych wartości i systemów wierzeń twórców, które wpływają na ostateczne formy, które 

będą miały projektowane artefakty. Przejście od pomysłu do artefaktu nie jest proste. 

Eksperymentalny produkt powstaje na drodze iteracyjnego procesu testowania. Nie wszystkie 

pomysły są realizowane, bardzo niewiele z nich stanie się produktami. Wymaga to 

elastycznego umysłu i dużej dozy cierpliwości, aby sfinalizować projekt gry.  

 

„Ta rozprawa bierze pod uwagę kilka poziomów rzeczywistości i doświadczeń twórców gier. Po 

pierwsze, dotyczy zmieniającego się środowiska i najnowszych trendów w branży gier, zarysowując 

obraz trudnego pola działania. Takie środowisko wymaga od twórców elastyczności i dostosowania, co 

sprawia, że tworzenie gier jest ciągłym procesem uczenia się. Jednym z wyróżnionych trendów jest 

przypadkowy zwrot w grach. Ta normalizacja cyfrowej gry miała szeroki wpływ na sposoby tworzenia 

gier. Po drugie, praca ta bada różnorodność projektowania gier i omawia, w jaki sposób gry mogą mieć 

wpływ na wartości i uznanie dla ich twórców. Pojęcie wartości projektowania gier jest 

wykorzystywane w komunikowaniu pluralistycznego charakteru projektowania gier. Projekt gry nie 

może zostać zredukowany do pojedynczej wartości, nawet jeśli jedna gra może być zdominowana przez 

kogoś. Po trzecie, rozprawa dotyczy iteracyjnego charakteru tworzenia gier. Iteracja jako podstawowa 

koncepcja w rozwoju gry jest rozwinięta w tej pracy w szersze pojęcie dogodności w pracach 

projektowych. Postawy sprzyjające temu są widoczne na wielu poziomach pracy w grach i są 

uwzględniane, a także wzmacniane w kulturach tworzenia gier. Twórcy gier nie tylko muszą reagować 

na zmiany w branży, ale także wykorzystywać możliwości, jakie mogą pojawić się w procesach 

rozwoju. 

Duża część badań koncentruje się wokół idei pomysłu na grę. Poziom pomysłów jest bardziej dostępny 

dla osób z zewnątrz, w kulturach tworzenia, ale często źle rozumiany. Kreatywny proces tworzenia gier 

ma charakter zbiorowy i towarzyski, wymagający twórczego wkładu z różnych zawodów. Procesy 

innowacyjne w grze nie opierają się wyłącznie na pojedynczych nadrzędnych koncepcjach gier, ale 

raczej na różnych pomysłach. Jest to czwarty punkt skupienia rozprawy. 

Wreszcie, praca pokazuje, w jaki sposób większy ekosystem wpływa na praktyki tworzenia gier.  

W ciągu ostatniej dekady branża gier rozwinęła się w szeroki ekosystem różnorodnych aktorów i 

profesji. Ta zróżnicowana sieć podmiotów, w tym podmiotów niekomercyjnych, odgrywa rolę we 

wspieraniu rozwoju tej dziedziny. Przykładem jest zjawisko blokad  gry, eksponujące szeroko 

rozpowszechniony ruch kreatywnych społeczności, kładących nacisk na różnorodność, 
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współkreatywność, dogodność i kulturę prototypowania, która ma wpływ na całe pokolenie twórców 

gier. Prace wymagają dalszych badań w zakresie prakseologii projektowania gier
4
: tak długo, jak 

tworzenie gier nie jest częścią podstawowego wykształcenia w taki sam sposób, jak pisanie czy 

rysowanie, gry są zagrożone pozostaniem niezrozumianym jako szeroka i żywa forma sztuki  

i praktyki.” (Kultima 2018). 

3. Nauczanie jako projektowanie 

Kolejnym artykułem podejmującym wątek prakseologiczny jest praca australijskiego autora 

Petera Goodyear’a Teaching as design z University of Sydney. Autor ten, podobnie jak 

autorka z Finlandii, powołuje się na artykuł Crossa (2006), za którym rozważa nauczanie jako 

postępowanie projektotwórcze. W szczególności zarysowuje epistemologię, fenomenologię  

i prakseologię projektowaniowo rozumianego nauczania w szczególności słuchaczy studiów 

uniwersyteckich. Artykuł nawiązuje do słów innego autora, który wcześniej traktował 

nauczanie jako projektowanie, zamieszczonych jako motto: „… the function of teaching is to 

arrange—to design and implement—a context in which learning can flourish” (Dinham, 

1989, s. 80). 

W artykule podano przykłady oraz wskazano obszary, które wymagają dalszych badań. 

Omówiono także jak należy projektować elementy procesu nauczania uniwersyteckiego 

ukierunkowanego na pobudzaniu aktywności studentów do samodzielnego projektowania 

procesu uczenia się ( Goodyear s. 27). Wymaga to większych umiejętności wykładowców  

w planowaniu własnej aktywności edukacyjnej i znajomości projektowania procesu nauczania 

(op. cit., s. 28) . Zapewne również nauczenia studentów projektowania uczenia się. Autor 

dokonuje przeglądu badań dotyczących planowania/projektowania procesów nauczania. 

Uczenie się jest traktowane jako ‘osobiste nabywanie wiedzy i umiejętności’ albo jako 

‘uczestnictwo’, bądź jako ‘tworzenie wiedzy’. Według Goodyear’a prakseologia 

projektowania nauczania, tj. ”studiowanie istniejących praktyk nauczycieli akademickich i 

identyfikacja sposobów poprawy tych praktyk - jest szeroko otwarta na dalszy rozwój.  

Podobnie jest z badaniami nad sposobami jakie stosują inni pracownicy uniwersyteccy którzy 

wspierają uczenie się studentów angażując się w działania projektowe.” (op. cit., s. 43). 

                                                 
4
 Pogrubienie moje WWG. 
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4. Cyfryzacyjny alfabetyzm jako przedmiot badań prakseologicznych 

Z procesem nauczania i uczenia się, czyli alfabetyzacji (bo jak inaczej nazwać 

przeciwieństwo analfabetyzmu?) wiąże się kolejny artykuł wskazany przez Internet. Jest to 

praca Martina Olivera, London Knowledge Lab, Institute of Education, UK., Learning with 

technology as coordinated sociomaterial practice: digital literacies as a site of praxiological 

study, co wydaje się można przetłumaczyć jako uczenie się wraz z techniką jako 

skoordynowana socjo-materialna praktyka cyfrowej alfabetyzacji przedmiotem badań 

prakseologicznych. Autor nawiązuje do pracy Mola (2002) dotyczącej prakseologii związanej 

z praktyką medyczną. Mol nazywa prakseologią etnograficzne badania praktyki 

postępowania,, a przeprowadził je nad leczeniem arteriosklerozy w holenderskim szpitalu. 

Olivier wykorzystuje to podejście do badania praktyki postępowania przy korzystaniu ze 

środków technicznych w procesach uczenia się związanego z umiejętnością posługiwania się 

komputerem (computer literacy), znajomością informatyki ( information literacy), różnego 

rodzaju mediami (media literacy) itp. środkami digitalizacji. 

5. Komentarz 

Prakseologia, jak łatwo zauważyć, występuje w Internecie jako nazwa różnego rodzaju 

refleksji dotyczących praktyki. Są to badania, projektowanie, podejmowanie decyzji, tzw. 

podejście (approach), czyli sposób /metoda rozwiązywania problemów itp. Jedne z nich mają 

charakter teoretyczny będąc przyczynkami teorii działania, inne mają charakter 

technologiczny będąc procedurami postępowania w przypadkach jakich dotyczą. Są wśród 

nich takie, które nawiązują, przynajmniej pośrednio, do dorobku polskiej szkoły 

prakseologicznej oraz takie, które bliższe są szkole austriackiej; te ostatnie posługują się 

nazwą „praxeology”, podczas gdy pierwsze posługują się częściej pisownią „praxiology”, 

rzadziej „praxeology”. Ktoś mógłby powiedzieć, że Internet pełni funkcje swego rodzaju 

prakseologicznego Hyde Park Corner, na którym prezentowane są różnorodne kwestie 

nurtujące licznych autorów zaangażowanych w działalność praktyczną i dążących do jej 

lepszego zrozumienia i doskonalszego wykonywania. Pożyteczne byłoby utworzenie przez 

Towarzystwo Naukowe Prakseologii prakseologicznej platformy internetowej, na której 

gromadzić by się mogły wszystkie wątki refleksji nad praktyką. Byłaby to druga, obok serii 

wydawniczej Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and 

Methodology, płaszczyzna prezentowania I wymiany myśli funkcjonująca pod egidą TNP. 
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Tego, jak się wydaje, można oczekiwać od prakseologii i jej entuzjastów. Jest to temat na 

interesujący start-up. Czyż nie? 
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O tym co najwaz niejsze w zarządzaniu – pro ba syntezy 

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Oleksyn 

Kierownik katedry zarządzania organizacjami 

Akademia Ekonomiczno – Humanistyczna w Warszawie 

Tel. 608-03-04-16, e-mail: tadeuszoleksyn@gmail.com 

Streszczenie: Celem tego artykułu jest próba syntezy tego, co naprawdę jest ważne w 

zarzadzaniu i co ma walory uniwersalne. Choć nie ulega wątpliwości, że zarządzanie 

wygląda różnie w różnych organizacjach i w różnym czasie, to jednak warto wiedzieć, 

co je łączy i co jest najważniejsze.  Artykuł kończą rozważania na temat kilku 

największych wyzwań cywilizacyjnych i zarazem w zakresie zarządzania w skali 

globalnej. Jeśli chodzi o sektor przedsiębiorstw, to w XX wieku i pierwszych 

dekadach XXI wieku osiągnął on tak wielki postęp, że można byłoby być tutaj 

spokojniejszym o przyszłość  – gdyby nie fakt, że wyzwania w makroskali dotyczą 

wszystkich, także polskich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo we współczesnym 

świecie nie jest bowiem wyspą odseparowaną od reszty świata. 

Słowa kluczowe: istota zarządzania, funkcje zarządzania, wyzwania cywilizacyjne a 

zarządzanie, sustainability. 

Wstęp 

Na egzaminach zadaję czasami ludziom studiującym na kierunku zarządzanie proste, 

wydawałoby się, pytanie: o co chodzi w zarządzaniu, co jest w nim najważniejsze? 

Najczęściej sprawiam tym spory kłopot. Większość mówi o uczciwości, szacunku dla 

pracowników i dobrych relacjach kierownicy - pracownicy, o dobrej atmosferze w pracy, 

o umiejętności wydobycia tego, co w ludziach najlepsze, o miękkich technikach zarządzania - 

niekoniecznie używając tych terminów i dokładnie takich słów. W ich wypowiedziach 

słychać echa tego, o czym się mówi w mediach powielając wykoślawiony obraz 

rzeczywistości (afery i korupcja), przyjmowany jest punkt widzenia pracownika, by nie rzec 

„człowieka z ulicy”. Stosunkowo niewielu wskazuje na osiąganie ważnych celów, 

ekonomiczną efektywność i wypracowywanie zysku, umiejętne zarządzanie zasobami, 

rozwój, konkurencyjność i innowacyjność.  Na ogół nikt nie mówi o rozwiązywaniu 

problemów i przezwyciężaniu trudności. Niezwykle rzadko odpowiadający na to pytanie 

wskazywali na wartości inne, niż etyczne, hierarchię celów i zasadę Pareta w zarządzaniu, 

ekonomię wysiłku.  

mailto:tadeuszoleksyn@gmail.com
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Dane mi było pracować w dwóch najlepszych krajowych uczelniach publicznych i niezłych 

niepublicznych – więc nie jest to kwestia jakości samych uczelni i nauczycieli akademickich, 

a przynajmniej nie tylko ta kwestia. Oczywiście, masowość kształcenia źle wpływa na jego 

jakość. Można pytać – jak Henry Mintzberg – o sens uczenia zarządzania, które jest 

działalnością praktyczną, w ośrodkach akademickich, zwłaszcza zaś nauczania zarządzania na 

studiach dziennych ludzi młodych, którzy jeszcze nie pracowali i nie wiedzą, jak wygląda 

przedsiębiorstwo
5
.  Można ubolewać nad niedostateczną wewnętrzną motywacją wielu ludzi 

do studiowania zarządzania, nad niedostatkiem pasji poznawczej i ambicji. Jest też i taki 

problem, że w powodzi słów pisanych i wypowiadanych na temat zarządzania, łatwo jest 

stracić rozeznanie, co jest naprawdę ważne, co mniej, a co wcale. To wszystko nie zmienia 

faktu, że – niezależnie od przyczyn – problem słabego zrozumienia celów i istoty 

profesjonalnego zarządzania jest faktem i ma realny wpływ na to, jak ludzie myślą i działają. 

Ten temat jest ważny oczywiście nie tylko dla studentów i absolwentów kierunku zarządzanie 

ale też – zapewne jeszcze bardziej – dla ludzi zarządzających w praktyce. Jakkolwiek 

wykształciła się już u nas „zbitka pojęciowa” zarządzający a więc menedżer, to jest ona dość 

niefortunna, bo zarządza także wielu innych ludzi, poza wynajętymi do tego celu 

menedżerami. Przede wszystkim zarządzają właściciele, szczególnie w przedsiębiorstwach 

mikro, małych i średnich, w których nie ma menedżerów. Ponadto różne funkcje zarządzania 

– co najmniej w pewnym zakresie, w określonych sytuacjach i czasie - realizują ludzie, którzy 

nie mają statusu zarządzającego: Są specjalistami, dyspozytorami, policjantami, oficerami i 

podoficerami, ratownikami medycznymi i innymi, nauczycielami i przedszkolankami, 

trenerami, itd. Działają oni na zasadzie delegacji uprawnień czy dlatego, że treścią ich pracy 

jest opieka, wychowywanie, szkolenie, że odpowiadają za bezpieczeństwo i rozwój 

podopiecznych. 

Uwzględniając to wszystko można zapewne stwierdzić rzecz dla większości ludzi być może 

zaskakującą, że menedżerowie wśród ogółu zarządzających stanowią mniejszościową 

frakcję.  

Wiedza o tym, co jest naprawdę ważne w zarządzaniu i na czym się trzeba koncentrować jest 

ważna, jeżeli zarządzanie ma być skuteczne, efektywne i etyczne. Jest ważna także dlatego, że 

                                                 
5
 Henry Mintzberg, który jest zapewne obecnie najwybitniejszym teoretykiem zarządzania na świecie (po 

odejściu Petera F. Druckera) wielokrotnie na przestrzeni lat wyrażał swój sceptycyzm wobec studiów dziennych 

zarządzania, widząc większy sens  w studiach zaocznych dla pracujących i podyplomowych. 
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wprawdzie wielu zarządzających jest zapracowanych i przeciążonych, niemniej to 

niekoniecznie prowadzi do sukcesu. Być pracowitym i dużo pracować – to z mało.  

Celem artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na kilka podstawowych pytań: czym jest 

zarządzanie, o co w nim chodzi i jakie najważniejsze wyzwania stoją przed nim dzisiaj i 

w bliskiej przyszłości. Pytania odnoszą się głównie do Polski, ale mają też szerszy kontekst. 

Wnioskowanie będzie dokonane na bazie literatury przedmiotu, z wykorzystaniem metod 

analizy porównawczej, dedukcji, indukcji i syntezy. Wykorzystane też będą własne 

doświadczenia autora jako zarządzającego, badacza i konsultanta oraz wyniki wielu rozmów i 

przemyśleń.  

Pytania są proste i nie nowe. Ale, jak wiadomo, często najtrudniej dobrze odpowiedzieć na 

najprostsze pytania. 

1. Definicje zarządzania i słowa kluczowe 

O zarządzaniu napisano mnóstwo książek i artykułów, przeprowadzono wiele badań 

naukowych na temat jego natury, determinant, skuteczności i efektywności, metod, technik i 

narzędzi, kultury zarządzania, stylów zarządzania – narodowych i w organizacjach, itd. Wielu 

właścicieli i menedżerów – jeśli nie wszyscy – również wielokrotnie dokonywało i wciąż 

dokonuje refleksji na temat tego, czym ono jest, czym być powinno, o co w nim naprawdę 

chodzi i co jest najważniejsze. Jeżeli ktoś jest zawodowym zarządzającym, to właściwie myśli 

o tym nieustannie, a jego refleksje ewoluują, bo i cały świat się zmienia nieustannie.  

Obecnie, każda dobra i w miarę pełna definicja zarządzania powinna, moim zdaniem, 

uwzględniać  co najmniej następujące słowa kluczowe:  

(1) określanie i osiąganie celów;  

(2) rozwiązywanie problemów;  

(3) kształtowanie teraźniejszości i przygotowywanie do przewidywalnej przyszłości; 

(4) wypełnianie funkcji zarządzania;  

(5) podejście procesowe; zarządzanie jako proces, jako technologia; 

(6) respektowanie i promowanie wartości; 

(7) respektowanie prawa, norm etycznych i dobrych obyczajów.  

Kolejność, w jakiej te słowa kluczowe powinny się pojawiać, jest kwestią otwartą. 
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W dotychczasowych definicjach najczęściej uwzględnia się funkcje zarządzania – bardziej 

cztery klasyczne, niż ujmowane w sposób bardziej współczesny. W drugiej kolejności mówi 

się o celach. Pozostałe, spośród ww., słowa kluczowe pojawiają się jednak rzadziej, a niektóre  

bardzo rzadko. Potwierdza to analiza definicji zarządzania w najpopularniejszych w Polsce 

podręcznikach zarządzania, z których setki tysięcy studentów
6
 uczyło się zarządzania w 

Polsce po roku 1989. Kilka przykładów zawartych tam definicji przedstawiono poniżej: 

 „Zarządzanie to zestaw działań, obejmujący planowanie  i podejmowanie decyzji, 

organizowanie, przewodzenie (tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie), skierowanych 

na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne i wykonywanych 

z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny”
7
. Trafne jest 

wiązanie zarządzania z działaniem jak również „z zamiarem osiągnięcia celów w 

sposób sprawny i skuteczny”. Widać tu „ducha prakseologii”. Ale ujęcie jest wąskie, 

techniczne, nie uwzględniające większości ww. słów kluczowych,  

  „Zarządzanie jest rozumiane z jednej strony instytucjonalnie, z drugiej zaś jako 

kompleks zadań, które powinny być zrealizowane w celu kierowania systemem (…). 

Pojmując zarządzanie instytucjonalnie, ma się na myśli grupę osób, którym 

powierzono w organizacji uprawnienia do wydawania poleceń. Menedżerami są zatem 

wszyscy pracownicy, którzy objęli funkcje przełożonych, począwszy od mistrza, a na 

prezesie zarządu kończąc (…).  Podejście funkcjonalne natomiast [odnosi się] do tych 

działań, które służą kierowaniu procesem pracy (…). W tym podejściu nie chodzi o 

szczególny krąg osób, ale (…) o zbiór zadań, , które muszą być zrealizowane, jeżeli 

system chce osiągnąć swoje cele. Stanowiskom kierowniczym (instancjom) 

powierzono częściowo – ale w żadnym wypadku całkowicie – spełnienie tych zadań 

(…) Dobry wynik można osiągnąć tylko wtedy, gdy funkcje rzeczowe i funkcje 

zarządzania ściśle współdziałają i są wzajemnie dobrze zharmonizowane”.
8
  

                                                 
6
 Na studiach grupowanych w pozycji „administracja i zarządzanie” („business and administration”) wg 

klasyfikacji międzynarodowej) w Polsce w roku akademickim 2014 / 2015 studiowało 277 tysięcy osób -  i są to 

od lat to najczęściej wybierane studia.  W grupie dziesięciu najbardziej popularnych znajdują się jeszcze:  (2) 

studia inżynieryjno – techniczne (164 tysiące osób), (3) nauki społeczne (152 tysiące osób), (4) nauki medyczne 

(128 tysięcy osób), (5) nauki pedagogiczne (126 tysięcy osób), (6) nauki humanistyczne i lingwistyczne (96 

tysięcy osób), (7) architektura i budownictwo (73 tysiące osób), (8) technologie teleinformacyjne (68 tysięcy 

osób); (9) ochrona i bezpieczeństwo (62 tysiące osób) i (10) produkcja i przetwórstwo (59 tysięcy osób). Źródło: 

Rocznik statystyczny RP, GUS Warszawa 2015, tablice 234, 259, 260, 261, 262, 264, 263.  

7
 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Księgarnia internetowa, Warszawa 2017, s. 38 

8
 H. Steinmann,, G. Schreyögg, (1998), Zarządzanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 
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Cenne jest tu rozróżnienie strony instytucjonalnej i zadaniowej oraz oderwanie 

zarządzania wyłącznie od menedżerów. Niemniej definicja w ogóle nie wskazuje na 

to, co w zarządzaniu najważniejsze. 

 “Zarządzanie, to praktyka świadomego i ustawicznego kształtowania organizacji. To 

proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania pracy członków 

organizacji oraz wykorzystywania wszelkich dostępnych środków organizacji do 

osiągnięcia jej celów”.
9
 Wskazano tu na zarządzanie jako proces oraz na zarządzanie 

zasobami. To ważne, ale za mało. 

 „Zarządzanie polega na świadomym stworzeniu warunków, by organizacja działała 

zgodnie ze swoimi założeniami czyli realizowała swoją misję, osiągała zgodne z nią 

cele i zachowywała niezbędny poziom spójności, umożliwiający przetrwanie i rozwój 

(…)”.  

Chodzi więc po pierwsze o nadanie kursu organizacji, a po drugie, by jak dobrze dowodzony 

okręt podążała wytyczonym kursem.”
10

 Dobrze, że ukazuje się to, co najważniejsze – misję, a 

w tym cele, do których organizacja zmierza i potrzebę konsekwencji. Niemniej, to mało.  

Można oczywiście mówić, że nie wszystko co ważne, musi być zawarte w definicji 

zarządzania; ostatecznie podręczniki zarządzania liczą po kilkaset stron i gdzieś tam można 

odnaleźć większość ww. słów kluczowych i ich wyjaśnienie. Twierdzę jednak, że jeśli nawet 

większość, to nie wszystkie. Sygnalizowany tu problem istnieje, ujawnia się na egzaminach i 

– co gorsza – później w praktyce.    

2. Peter F. Drucker o zarządzaniu 

P.F. Drucker, największy teoretyk i filozof zarządzania, jaki się dotąd objawił, nie pisał 

klasycznych akademickich podręczników zarządzania. Niemniej całe zawodowe życie 

zajmował się zarządzaniem i je nieustannie zgłębiał. Miał też ogromny wpływ na jego rozwój. 

Zostawił nam 13 książek o zarządzaniu, które w większości zachowały swoją wartość i 

aktualność. I choć w żadnej nie ma jednej pełnej definicji zarządzania, to warto podjąć próbę 

                                                                                                                                                         

Wrocław 1998, s. 18 

9
 J.A.F. Stoner., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE Warszawa 1998, wydanie II zmienione, s. 20. 

10
 A.K., Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 

Warszawa 2008, s. 16 
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syntezy tego, co jego zdaniem jest w zarządzaniu najważniejsze. Poglądy Druckera w tej 

kwestii ewoluowały – co jest zrozumiałe uwzględniając fakt, że żył, był twórczy i aktywny 

bardzo długo. Choć odszedł już od nas, jest wciąż najczęściej na świecie cytowanym autorem 

zajmującym się zarządzaniem. Niżej ukazano wybrane jego myśli na temat istoty zarządzania. 

 „[Oto] czym jest naprawdę zarządzanie:  

- Dotyczy istot ludzkich. Jego zadaniem jest umożliwienie ludziom wspólnego 

osiągania wybranych celów oraz uczynienie pożytku z ich zalet, a z wad cech 

zupełnie nieistotnych (…). 

- Jest [powinno być] głęboko zakorzenione w kulturze (…). Różnica pomiędzy 

sukcesem gospodarczym Japonii i relatywnym zacofaniem Indii [wynika z 

tego], że japońscy menedżerowie potrafili zasiać i rozwinąć na gruncie własnej 

kultury przejęte z zewnątrz [głównie z USA] koncepcje zarządzania [a 

hinduscy okazali się mniej do tego zdolni]. 

- Potrzebne jest zaangażowanie w realizację wspólnych celów i kultywowanie 

wspólnych wartości. Bez tego zaangażowania przedsiębiorstwo nie może 

istnieć (…). Pierwszym obowiązkiem menedżera jest przemyślenie, 

ustanowienie i zilustrowanie  celów, zadań i wartości. 

- Zarządzanie musi dawać organizacji i każdemu z jej członków możliwość 

wzrostu i rozwoju w miarę tego, jak zmieniają się potrzeby i możliwości. 

Każde przedsiębiorstwo jest uczącą się i nauczającą organizacją (…). 

- Zarządzanie musi być budowane na wzajemnym porozumieniu i indywidualnej 

odpowiedzialności. Wszyscy tworzący je ludzie powinni wiedzieć, co chcą 

osiągnąć (…).  

- Organizacja potrzebuje miar do oceny jej kondycji i wyników. Ocena musi być 

niejako wbudowana w przedsiębiorstwo i jego zarząd. Wyniki powinny być 

mierzone, oceniane i podlegać nieustannej poprawie. 

- Wyniki każdego przedsiębiorstwa istnieją wyłącznie na zewnątrz. Wynik 

firmy, to jej zadowolony klient. Wynik szpitala to wyleczony pacjent (…). 

Wewnątrz przedsiębiorstwa [czy innej organizacji] istnieją wyłącznie koszty”. 

11
   

                                                 

11
 P.F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera. MT Biznes, Warszawa 2002, s. 26-28. 
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  „Zarządzać, to znaczy równoważyć różnorodność potrzeb i celów (…). Oto osiem 

dziedzin, dla których należy ustalić cele i wyniki:  

(1) pozycja rynkowa przedsiębiorstwa,  

(2) innowacyjność,  

(3) produktywność,  

(4) zasoby fizyczne i finansowe,  

(5) rentowność,  

(6) efektywność menedżerów i ich rozwój,  

(7) wydajność pracowników i ich stosunek do pracy,  

(8) odpowiedzialność publiczna przedsiębiorstwa” 
12

.  

[Konstatacja o różnorodności potrzeb i celów oraz potrzebie ich równoważenia jest cenna, 

choć rzadko spotykana w literaturze. Można oczywiście spierać się, czy tych dziedzin jest 

osiem, czy więcej].  

  „W nowoczesnej organizacji kierownikiem jest każdy pracownik umysłowy, który z 

tytułu swego stanowiska  lub wiedzy [wpływa] na zdolność organizacji do osiągnięć. 

Taki człowiek musi [również sam] podejmować decyzje; nie może ograniczać się do 

spełniania [cudzych] poleceń (…). Organizacje potrzebują na pozycjach związanych z 

odpowiedzialnością, podejmowaniem decyzji i władzą  zarówno menedżerów, jak i 

pracujących w pojedynkę specjalistów”.
13

 [Przekonanie Druckera, że zarządzają także 

pracownicy,  jest śmiałe i daleko idące. Wypowiedział je już dawno, a przecież nawet 

dzisiaj jest ono w Polsce, i nie tylko,  rewolucyjne i zapewne wciąż nie akceptowane 

przez wielu zarządzających. Mało tego, od kilku lat usiłuje się wprowadzić w kraju, 

nieformalnie, system skrajnie scentralizowany w zarządzaniu publicznym, w którym nie 

tylko pracownicy, ale i kierownicy najwyższych nawet urzędów państwowych mają 

niewielką autonomię. Z punktu widzenia profesjonalnego zarządzania jest to kompletny 

nonsens]. 

                                                 
12

 P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, s. 

78-79.  

13
  P.F. Drucker (1994),  Menedżer skuteczny. Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik, 

s. 17-18. 
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 „Nie istnieje żadna skuteczna osobowość. Skuteczni menedżerowie, których w życiu 

poznałem, różnili się między sobą temperamentami i zdolnościami, tym, co robili i jak 

to robili, osobowościami, wiedzą, zainteresowaniami – w sumie niemal wszystkim, co 

różni ludzi. Łączy ich jedno – umieją doprowadzić do zrobienia tego, co zrobić 

należy”  [podkreślenie moje]. Być może właśnie tych siedem słów Druckera jest najlepszą 

syntezą tego, czym jest i o co chodzi w zarządzaniu. 

 „Jest zasadniczo pięć zabiegów, pięć takich nawyków umysłu,  które trzeba wyrobić w 

sobie, żeby zostać menedżerem skutecznym: 

(1)Skuteczni menedżerowie wiedzą, na czym schodzi im czas. Pracują 

systematycznie nad zarządzaniem tą odrobiną swego czasu, który mają pod swoją 

kontrolą.  

(2)Skuteczni menedżerowie skupiają się na świecie zewnętrznym organizacji. 

Ogniskują swe wysiłki raczej na rezultatach, niż na samej pracy. Zaczynają raczej 

od pytania „jakich rezultatów się po mnie oczekuje”, niż od pracy do wykonania, 

nie mówiąc już o technice i narzędziach. 

(3)Skuteczni menedżerowie budują na zaletach – na siłach swoich, na siłach 

zwierzchników, kolegów i podwładnych – i to na zaletach dla danej sytuacji. Nie 

budują na słabościach Nie zaczynają od rzeczy, których zrobić nie mogą. 

(4)Skuteczni menedżerowie koncentrują się na paru głównych dziedzinach, w 

których osiągnięcia wielkiej klasy mogą przynieść wybitne rezultaty. Zmuszają 

samych siebie do uszeregowania priorytetów [wyróżnienie moje]. Wiedzą, że nie 

ma innego wyboru, jak robić najpierw rzeczy pierwszej wagi, a drugorzędnych nie 

robić wcale. Bo alternatywą jest nie doprowadzić do skutku niczego. 

(5)Skuteczni menedżerowie podejmują skuteczne decyzje. Wiedzą, że to przede 

wszystkim kwestia systemu - prawidłowych kroków w prawidłowej sekwencji. 

Wiedzą, że decyzja skuteczna jest rozstrzygnięciem opartym raczej na 

rozbieżnych opiniach, niż na zgodzie. I wiedzą, że podejmowanie wielu decyzji, 

a zwłaszcza szybko – oznacza podejmowanie decyzji błędnych [podkreślenie 

moje, które wydaje się być bardzo na czasie]. Bo jeśli czego naprawdę trzeba, to niewielu 

decyzji, za to o zasadniczym znaczeniu
14

.  

 „Fundamentalne zadanie zarządzających pozostaje wciąż takie samo: trzeba sprawić, by 

ludzie byli w stanie realizować wspólne zadania przez wyznaczenie wspólnych celów  

                                                 
14

 P.F. Drucker., op. cit., s. 36-37. 
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i wspólnych wartości, przez stworzenie właściwej struktury, przez nieustanne szkolenia 

i rozwój niezbędny, by byli w stanie to osiągnąć i reagować na zmiany”.
15

  

 „Wszystko wskazuje na to, że w XXI wieku sektor wzrostu w krajach rozwiniętych nie 

będzie związany ze sferą biznesu. Najprawdopodobniej będzie nim nie nastawiony na 

zysk sektor publiczny (...). Niezwykle potrzebne jest tu przeprowadzenie 

systematycznych, konkretnych działań, będących praktycznym zastosowaniem 

[właściwych] zasad zarządzania, co w efekcie może przynieść w ciągu krótkiego czasu 

bardzo dobre rezultaty”.
16

 

 Zarządzanie jest i powinno być  mocno zróżnicowane. „Cechą nowoczesnych instytucji 

jest występowanie w ich ramach odmiennych struktur organizacyjnych (…). Różni 

ludzie powinni być kierowani w różny sposób” 
17

  

 „Musicie się nauczyć zarządzać w sytuacjach, w których nie macie władzy i nie 

możecie rozkazywać, w których ani nie jesteście kontrolowani, ani nie sprawujecie 

kontroli. To zmiana fundamentalna. Podręczniki zarządzania wciąż tylko mówią o 

zarządzaniu podwładnymi. Ale wy już przecież nie oceniacie menedżera w kategoriach 

liczby podlegającym mu ludzi. Ten standard nie ma takiego znaczenia, jak stopień 

skomplikowania pracy, informacje w niej wykorzystywane i tworzone oraz 

różnorodność relacji, potrzebnych do wykonania pracy (…). Dzisiaj przedsiębiorstwa 

wzrastają przez alianse, wszelkiego rodzaju ryzykowne porozumienia i wspólne 

przedsięwzięcia, które rozumie tylko niewielu ludzi [wyróżnienie moje, które wydaje się 

szczególnie zasadne w realiach populizmu, który gloryfikuje „lud” / „prostego człowieka”, uznając go, 

jego wyobrażenia, oczekiwania i niekompetencje, przynajmniej propagandowo, za  najwyższą 

wyrocznię]. Ten nowy typ wzrostu  niepokoi tradycyjnego menedżera, przekonanego, że 

musi on posiadać lub kontrolować zasoby i rynki”
18

. W istocie ów zarządzający starego 

typu jest przekonany – można by dodać – że powinien nadal kontrolować wszystko. To 

jednak jest niemożliwe bez ogromnych negatywnych konsekwencji.  

 Oto niektóre wypowiedzi P.F. Druckera na temat zarządzania, które nabrały już 

charakteru sentencji  i jako takie bywają publikowane
19

: 

                                                 
15

 P.F. Drucker. Zawód menedżer.  MT Biznes, Czarnów, 1998, s. 258. 

16
 P.F. Drucker (2000), Zarządzanie w XXI wieku. MUZA SA, Warszawa 2000, s. 8.  

17
 P.F. Drucker. op. cit. s. 17 – 18. 

18
 P.F. Drucker,  Zawód menedżer,  s. 285-286.  

19
 http://www.cytaty.info/autor/peterdrucker.htm; data dostępu 03.09.2018 

http://www.cytaty.info/autor/peterdrucker.htm
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- Zarządzanie jest robieniem rzeczy dobrze. Przywództwo jest robieniem 

dobrych rzeczy.  

- Przywództwo jest definiowane przez rezultaty, nie przez atrybuty. 

- Wiedza jest potęgą – tworzy szanse i daje przewagi. 

- Podejmowanie dobrych decyzji jest kluczową umiejętnością na każdym 

szczeblu zarządzania. 

- Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie. 

- Plany to tylko dobre chęci – chyba, że natychmiast przerodzą się w ciężka 

pracę. 

- Jeżeli komuś nie starcza charakteru i prawości, to działa niszcząco, choćby nie 

wiem jak brylował.  

- Zarząd nie powinien awansować na menedżera kogoś, kto inteligencję 

przedkłada nad prawość. 

- Dajcie ludziom swobodę działania, a zaskoczą was swoją pomysłowością  

[wyróżnienie moje]. 

- Najważniejszą rzeczą w komunikacji jest słuchanie tego, co nie zostało 

powiedziane. 

- [Mądry] przedsiębiorca zawsze szuka zmian, reaguje na nie i traktuje jako 

szanse. 

3. Henry Mintzberg o zarządzaniu 

Kanadyjczyk Henry Mintzberg  (ur. 1939) jest gwiazdą pierwszej wielkości w światowym 

zarządzaniu. Inny światowej klasy ekspert zarządzania, Tom Peters, jest zdania, że Mintzberg  

jest światowym premierem wśród myślicieli zajmujących się zarządzaniem. Wykłada na 

Uniwersytecie w Montrealu, ma wybitny wkład w teorię zarządzania strategicznego, 

restrukturyzacji, struktur i ról  organizacyjnych. Wyodrębnił m.in. 10 najczęstszych ról 

menedżerskich, co zyskało powszechną akceptację i weszło do kanonu. 

Jest znany z celnych, oryginalnych syntez i opinii, często burzących różne mity i dominujące 

przekonania na temat zarządzania i zarządzających. Oto niektóre z nich: 

                                                                                                                                                         

    http://www.brainyquote.com/quotes/authors/p/peter_drucker.html 
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 „Zarządzanie jest ważne dla każdego – nie tylko menedżerów. Wszyscy potrzebujemy 

lepszego jego zrozumienia, ponieważ to prowadzi do lepszej praktyki.”
20

   

 „Po latach szukania Świętego Graala przyszedł moment, by powiedzieć sobie, że 

zarządzanie nie jest ani nauką, ani zawodem, lecz praktyką, której można nauczyć się  

głównie z doświadczenia i która jest mocno osadzona w kontekście.” 
21

  

 Ideę zarządzania można wpisać w trójkąt, którego wierzchołkami będą sztuka, 

rzemiosło   i użytek czyniony z nauki. Zaprezentowano to na schemacie 1. 

 „Nie ma jednego uniwersalistycznego zarządzania. Są natomiast niezliczone jego 

odmiany [podkreślenie moje]. Zarządzanie staje się tym bardziej wartościowe i efektywne, 

im bardziej jest ono kompleksowe”.
22

. [Ale to nie oznacza, że owa kompleksowość ma oznaczać 

unifikację we wszystkich sferach i obszarach ludzkiej działalności].  

 

     Schemat 1: Zarządzanie jako sztuka, rzemiosło i nauka wg H. Mintzberga 

Sztuka, 

twórcze pomysły 

 

 

 

 

 

 

  

                           Nauka,                                                                                Rzemiosło,    

     analiza, usystematyzowana wiedza                                             doświadczenie, nabywanie 

                                                                                                            umiejętności w praktyce                                    

Źródło: H. Mintzberg, Zarządzanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, W-wa 2012,  s. 28.  

                                                 
20

 Mintzberg H. (2013), Simply managing. What Managers Do – and Can Do Better. Berett – Koehler Publishers 

Inc, San Francisco. 

21
 Mintzberg H., Zarządzanie. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 27 

22
 H. Mintzberg & J. Bourgault, Managing Publicly. The Institute of Public Administration of Canada,  

   Montreal 2000, s. 97 

        Zarządzanie 

       jako praktyka 
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 W przypadku zarządzania publicznego rząd powinien rozwijać swe własne podejścia do 

zarządzania, czy co najmniej przeorientować te, które są już znane i rozwijane [w innych 

obszarach]. To oznacza, że mniej trzeba naśladować (imitować) zarządzanie biznesowe, 

struktury organizacyjne z sektora biznesowego oraz style tam występujące, natomiast 

bardziej przejmować dobre wzorce dotyczące wzajemnej współpracy zarządzających, 

analizowania, koordynacji, doradztwa.
23

  

 „Esencją zarządzania jest synteza, nie analiza [podkreślenie moje]. Tymczasem naucza 

się – także na studiach MBA – głównie analizowania.” 
24

  

 Mintzeberg jest autorem znanego i ogólnie w świecie akceptowanego od przeszło 40 lat 

przyjętego wyodrębnienia 10 ról kierowniczych, którymi są role: 

 (1)  reprezentanta; (2) przywódcy; (3) łącznika; łącznie te trzy składają się na role    

interpersonalne; (4)  monitora / monitorującego; (5) upowszechniającego;  

(6) rzecznika; te trze razem stanowią role informacyjne; (7) przedsiębiorcy;  

(8) przeciwdziałającego zakłóceniom; (9) rozdzielającego zasoby; (10) negocjatora; te 

cztery łącznie składają się na role decyzyjne. 

Ten podział jest podawany niemal w każdym podręczniku zarządzania na świecie. 

 Mintzberg kwestionuje powszechne przekonanie, że żyjemy w czasach burzliwych 

zmian. Twierdzi, że większość rzeczy się nie zmienia, albo zmienia się zbyt wolno. 

Problemem nie jest nadmiar zmian, ale raczej za mała ich liczba i za wolne tempo 

dokonywania się – pomijając stosunkowo nieliczne dziedziny. Uważa, że odnosimy 

wrażenie, że dużo się zmienia, bo zmiany rzucają się w oczy, bo „dostrzegamy tylko to, 

co się zmienia.
25

 Tego, co się nie zmienia, nie dostrzegamy i o tym nie mówimy. 

Współcześnie zarządzamy w czasach mniej burzliwych, niż nam się wydaje.  

 „Pomimo całego podyktowanego modą hałasu wokół przywództwa wciąż w praktyce na 

czoło wybija się niemodne zarządzanie, którego zasadnicza charakterystyka nie uległa 

zmianie. Rzeczywistość się zmienia i menedżerowie zmagają się z innymi sprawami, 

ale zarządzają tak samo, jak przedtem. Natura ich pracy się nie zmienia. Jeżeli macie co 

do tego wątpliwości, wypożyczcie sobie jakiś stary, dobry film na temat zarządzania 

                                                 
23

 Ibidem. 

24
 H. Mintzberg, Managers not MBAs”. Berrett – Koehler, Toronto. 2004 

25
 H. Mintzberg, Zarządzanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 31-32.  
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(…). Pomijając częste i krótkotrwałe mody, z których w wielu przypadkach nie ma 

żadnego pożytku, funkcjonuje ono w najlepsze po staremu.” 
26

 

[Jest to ważne i w pewnym sensie odważne stwierdzenie. Różne organizacje – szkoły zarządzania, 

wydawnictwa, firmy konsultingowe i szkoleniowe, a także liczni autorzy książek i artykułów o 

zarządzaniu - starają się ściągnąć uwagę i zdobyć klientów, reklamując swoje produkty jako ważne 

nowości. Niemal do wszystkiego dodaje się takie przymiotniki, jak nowoczesne, współczesne, aktualne, 

nowe, przełomowe, itd. A tutaj tak wielki autorytet, jak Henry Mintzberg stwierdza, że nowe nie 

koniecznie znaczy lepsze, że szereg ważnych rzeczy o zarządzaniu już powiedziano i mają one często 

większą wartość,  niż te promowane jako nowe.]   

4. Definiowanie i osiąganie celów 

Największy wkład w wiedzę i praktykę określania celów i w zarządzanie przez cele wniósł 

Peter F. Drucker, uważany za twórcę techniki zarządzania przez cele, który bazował na 

wcześniejszych o pół wieku teoriach i praktyce zarządzania, wykorzystując zwłaszcza myśli 

Harringtona Emersona (1853-1931, zaliczanego do Szkoły naukowego zarządzania, choć 

zapewne lepszą dla niej nazwą byłaby, moim przynajmniej zdaniem, Szkoła inżynierska.
27

  

Emerson był twórcą dwunastu zasad efektywności, z których zasadą pierwszą i najważniejszą 

jest jasne określenie celów. Ustalając cele należy, jego zdaniem, wyodrębnić cel główny, 

najważniejszy, a przyjmowane do realizacji cele nie mogą być wzajemnie / wewnętrznie 

sprzeczne
28

. Emerson kształtował swoje zasady na bazie praktyki zarządzania w wielu 

organizacjach różnego typu, którym doradzał - z branży produkcyjnej, handlowej, 

kolejnictwa, medycznej (szpitale), administracji rządowej, zarządów miast. Uczestnicząc w 

procesie zarządzania jako doradca dla kilkuset organizacji zarazem tworzył jego teorię, pisał 

książki z dziedziny zarządzania, uczył studentów politechniki zarządzania. Rozpropagował 

                                                 
26

 Ibidem 

27
 Reprezentanci tej szkoły byli w większości inżynierami, a jeśli nawet niektórzy nie, to myśleli jak 

inżynierowie. Byli bardzo innowacyjni, umieli łączyć całościowe spojrzenie i podejście systemowe ze 

zdolnością do głębokiego wniknięcia w szczegóły. Inżynierami byli m.in. F. Taylor, H. Emerson, H. Gantt, K. 

Adamiecki, H. Fayol (zaliczany także do Szkoły administracyjnej), H. Le Chatelier, F. Gilbreth. Henry Ford 

wprawdzie nie miał żadnego formalnego wykształcenia, niemniej jako samouk zrobił kurs politechniki, był 

utalentowanym konstruktorem i technologiem i pod względem kompetencji, uzdolnień, zainteresowań i pasji 

można go uznać za inżyniera; z pewnością tej grupie zawodowej wstydu nie przyniósł. Trafnie zauważa się, że 

Szkoła naukowego zarządzania /  inżynierska nie jest historycznie zamknięta  i spotyka się duchowych 

reprezentantów tej szkoły także w II połowie XX wieku (M. Hammer, K. Ohno, M. Imai,  inni) i całkiem 

współcześnie. 

28
 W. Piotrowski (2001), Organizacje i zarządzanie – kierunki, koncepcje, punkty widzenia [w] Zarządzanie, 

teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 633 
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też w USA pojęcie efektywności inżynieringu  (efficiency engineering), czyniąc z 

efektywności jedną z najważniejszych zasad profesjonalnego zarządzania
29

. 

Później Peter F. Drucker rozwijał zarówno koncepcję zarządzania przez cele, jak też 

efektywności zarządzania, tworząc i promując kolejną swoją technikę – zarządzania przez 

wyniki.  

Dzięki Druckerowi wiemy, że cele powinny być: 

(1) najważniejsze; 

(2) realne (możliwe do osiągnięcia); 

(3) wewnętrznie zgodne (nie mogą się nawzajem wykluczać); 

(4) zhierarchizowane; są cele ważniejsze i mniej ważne; 

(5) zoptymalizowane; 

(6) zoperacjonalizowane. 

Drucker namawiał do podejmowanie celów najważniejszych, bo tylko one – jak twierdził – 

dają największe efekty. Cele drugorzędne mogą być tak samo trudne i kosztowne, jednak 

nigdy nie będzie wielkich efektów właśnie dlatego, że obrano cele podrzędne.  

Gdy nie ma operacjonalizacji, mamy do czynienia, jego zdaniem, jedynie z propagandą. 

Operacjonalizacja nie powinna być jednak postrzegana zbyt wąsko. „Zarządzanie  nie pasuje 

ani do definicji kultury humanistycznej ani technicznej. Zarządzanie dotyczy działania i 

zastosowania, a jego sprawdzianem są osiągane wyniki. To sprawia, że – jak to ujął P.F. 

Drucker - „zarządzanie jest raczej technologią”. To bardzo oryginalne i chyba trafne 

stwierdzenie.
30

 

Kwestią istotną jest odpowiedź na pytanie, kto definiuje cele. Nie zawsze dokonuje tego sam 

zarządzający – nawet, gdy zajmuje wysoka pozycję w swojej organizacji. Dużo do 

powiedzenia mają właściciele / akcjonariusze. Niemniej zawsze zarządzający powinien w 

procesie określania i optymalizowania celów co najmniej współuczestniczyć. Wówczas jego 

wiedza i doświadczenie wpływają na przyjmowane cele i zadania, a on sam bardziej się 

angażuje, gdy cel uważa za własny, a nie narzucany z zewnątrz. W zasadzie to samo można 

powiedzieć o pracownikach. Byłoby dobrze, gdyby cele organizacji były również ich celami. 

                                                 

29
 N. Rao,  Pioneers of Management – Harrington Emerson, http://nraomtr.blogspot. com/2012/02/principles-of-

efficiency-harrington.html; data dostępu 20.08.2018 
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5. Rozwiązywanie problemów z respektowaniem wartości i etyki 

Rozwiązywanie problemów jest rzadko ujmowane w definicjach zarządzania w 

podręcznikach z tego zakresu. A przecież zarządzający powinni przewidywać występowanie 

określonych problemów, mierzyć się z nimi i je rozwiązywać. Od tego między innymi oni są. 

Nie wszystkie problemy są rozwiązywalne, czasami można je jedynie łagodzić czy nie 

dopuszczać do  eskalacji. Niekiedy i to okazuje się niemożliwe. Dowodem są w szczególności 

wojny, które zazwyczaj pojawiają się wówczas, gdy ważnych problemów nie udaje się 

rozwiązać metodami pokojowymi. Nie znaczy to, że wojna rozwiązuje problemy, bo jakże 

często tworzy nowe, jeszcze gorsze. Niemniej, od końca XX wieku narasta sceptycyzm co do 

możliwości zarządzania. 

Przez większą część XX wieku wydawało się, że zarządzanie jest wszechmocne. „Nie ma 

krajów biednych – są tylko kraje źle zarządzane”. To błyskotliwe stwierdzenie P.F. Druckera 

długo wydawało się prawdziwe. Jest w nim zresztą dużo racji - i niezbędnego do działania 

optymizmu. Ale ten optymizm jakby słabnie, już nie jest taki wszechogarniający. Jak 

zauważył Charles Handy już ponad 20 lat temu, „zarządzanie i kontrola pękają wszędzie. Nie 

potrafimy spowodować, aby sprawy toczyły się tak, jak tego chcemy – w domu, w pracy czy 

w rządzie i z pewnością na świecie jako całości. Jest dziś jasne, że zarządzanie ma swoje 

granice”
31

 [podkreślenie moje]. Niemniej, trzeba starać się rozwiązywać problemy, na ile tylko 

potrafimy i w mądry sposób, bo alternatywa to chaos, rewolty, stany wyjątkowe, dyktatury. 

Nie należy za dużo obiecywać, bo nie da się tego spełnić w uczciwy sposób. Dlatego m.in. tak 

niebezpieczny i niszczący jest populizm, który głosi, że wszystko jest możliwe, jeżeli tylko 

zagłosujemy na wskazywanych nam (co wcale nie musi oznaczać: właściwych) ludzi. 

Oddajcie głos na nas, a my zapewnimy wam szczęście, nawet wbrew wam samym - zdają się 

mówić populiści - bo wiemy lepiej od was, czego potrzebujecie i co jest dla was niedobre. 

Populizm jest wersją „soft” XX wiecznych totalitaryzmów, gdzie również chodziło jakoby 

głównie o „kwestię socjalną” i sprawiedliwość (społeczną, dziejową), a kończyło się 

dyktaturą, opresyjnym państwem policyjnym i często całkowitym upadkiem we wszystkich 

wymiarach, także moralnym, niekiedy po wyniszczających wojnach.  

                                                 

31
 Ch Handy., Wiek paradoksu; w poszukiwaniu sensu przyszłości. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996, 

    s. 22 – 23. 
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Rozwiązywanie problemów niekoniecznie powinno polegać na eliminowaniu wszelkich 

sprzeczności i paradoksów. W naturze występuje wielka różnorodność i wszechobecne są 

przeciwieństwa: wystepują naładowane dodatnio protony i naładowane ujemnie elektrony, 

jest materia i antymateria, światło gwiazd i czarna dziura, dzień i noc, yang i yin, itd. 

Przeciwieństwa często mają swój głęboki sens, choć nie zawsze jest on przez nas rozumiany. 

Ich zniesienie – na szczęście często niemożliwe – oznaczałoby niejednokrotnie katastrofę. 

Rozwiązywanie problemów nie powinno polegać na unifikacji, ujednolicaniu i uśrednianiu 

wszystkiego, ani też na ignorowaniu czy „zawieszaniu” działania prawa przyczynowo – 

skutkowego, bo tego nie da się się zrobić bezkarnie. Aktem woli, także „woli ludu”, nie da się 

znieść obiektywnych praw fizycznych, przyrodniczych czy ekonomicznych, a zarządzający 

nie powinni angażować się w niedobre i nierealne cele ani być na usługach takiej czy innej 

ideologii. Warto również pamiętać, że nie ma dobrych sposobów na robienie złych rzeczy. 

Zarządzający nie powinni oddawać swych kompetencji, czasu i reputacji na słuzbę złej 

sprawie.         

6. Kształtowanie teraźniejszości i przyszłości 

Przeszłość już się dokonała i nie można jej zmienić. Zarządzający kształtują teraźniejszość – 

w znacznym stopniu kontynuując działania swych poprzedników i „odcinając kupony” od ich 

wcześniejszych dobrych decyzji i działań  – i próbują kształtować przyszłość, starając się 

odczytać różne „znaki czasu”. Tymi „znakami czasu” są społeczne oczekiwania, potrzeby 

(niekiedy fanaberie) klientów, rozmaite prognozy, trendy, raporty z badań, nowe prądy 

kulturowe, znudzenie tym co było i jest (choćby nawet dobre) -  i wiele innych. 

Różne badania pokazują, że zarządzający koncentrują się na ogół na bliskiej przyszłości, 

zaniedbując dalszą – co nie zawsze jest ich winą, bo też najczęściej i oni sami oceniani są w 

krótkich okresach – na podstawie stopy zysku, wysokości dywidendy, itd. Brak satysfakcji 

akcjonariuszy oznacza jakże często odwołanie zarządzających – i żadne ich szlachetne plany i 

intencje dotyczące przyszłości, pracowników i in.  nie będą miały wówczas szansy realizacji i 

znaczenia.  

Większość dymisji top-menedżerów w korporacjach wiąże się z niesatysfakcjonującym 

poziomem zysku i zbyt niską wysokością dywidend. Odwołania są szybsze w krajach UE, niż 

w USA czy Japonii, Prezes zarządu w UE jest odwoływany średnio po niespełna trzech latach 

prezesury. To czas zbyt krótki, aby można było ocenić efekty zmian w zarządzaniu 
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strategicznym, jakie ten prezes i jego najbliżsi współpracownicy wprowadzili. Zarazem 

zniechęca to zarządzających do myślenia o dalszej przyszłości, a gospodarowanie zbyt często 

ma charakter rabunkowy dla przedsiębiorstwa, a niekiedy uniemożliwia jego dłuższe 

istnienie. 

Pochód populizmu przez szereg krajów sprawia, że dla polityków i ludzi przez nich 

kontrolowanych ważniejsze są słupki popularności, niż efekty długookresowej polityki 

gospodarczej i społecznej. Zdobycie i utrzymanie władzy jest dla tych ludzi często 

ważniejsze, niż przyszłość i rozwój kraju czy regionu. To również przyczynia się do 

preferowania perspektywy krótkookresowej i co najwyżej średniookresowej. A jak wiadomo, 

niewiele ważnych celów można osiągnąć szybko; wymagają one na ogół dłuższego czasu i 

szerszego porozumienia, związanego z uzgodnieniem i dopracowaniem projektów i długą 

często realizacją.  

Są jednak kraje i organizacje, gdzie jest realizowane planowanie naprawdę długookresowe. 

Przykładem takiego kraju jest Malezja (30 letni horyzont czasowy) a przykładem korporacji 

jest Toyota, która ma plany - i to bynajmniej nie zdawkowe – aż do roku 2100 (!). 

7. Funkcje zarządzania i ich operacjonalizacja 

Zarządzanie często jest opisywane przez klasyczne funkcje zarządzania, powstałe na bazie 

tzw. funkcji administracyjnych francuskiego klasyka zarządzania, Henriego Fayola (1841 – 

1925).  Mniej więcej sto lat temu Foyol wyodrębnił pięć funkcji administracyjnych: (1) prze- 

widywanie, (2) organizowanie, (3) rozkazywanie, (4) koordynowanie, (5)  kontrolowanie.
32

                                                       

Później nazwano je funkcjami zarządzania i sprowadzono – w wersji klasycznej – do 

czterech: (1) planowanie, (2) organizowanie, (3) przewodzenie / kierowanie ludźmi / 

motywowanie, (4) kontrolowanie.  Jak widać, nie ma zgodności co do nazwy trzeciej funkcji 

zarządzania, choć motywowanie rzadko już jest uznawane za funkcję zarządzania; częściej 

uważa się, że jest jedynie subfunkcją
33

. Za trzecią funkcje zarządzania uznaje się więc 

przewodzenie albo też kierowanie ludźmi, co jest bliskoznaczne.  

                                                 

32
 H.  Fayol, Administracja przemysłowa i ogólna. Księgarnia W. Wilaka, Poznań 1947, s. 37. 

33
W nowszych ujęciach motywowanie stanowi element trzeciej funkcji zarządzania, opisywanej jako 

przewodzenie albo też kierowanie ludźmi (nie ma tutaj zgody co do nazwy) – obok takich innych subfunkcji, jak 

dobór kadr i budowa zespołów, integrowanie, kształtowanie morale, ocena, rozwój, polityka awansowa, rotacje 

kadr i zwolnienia / dymisje. 
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Klasyczne cztery funkcje zarządzania funkcjonują już bardzo długo i wciąż są nauczane na 

kierunku zarządzanie wyższych uczelni. Niemniej od wielu już lat różni autorzy postulują 

wyodrębnianie większej liczby funkcji zarządzania. Zarządzanie mocno się przecież zmieniło 

na przestrzeni ostatnich stu lat: wiele organizacji określa i traktuje serio swoje misje i wizje – 

czego kiedyś nie było i co nie bardzo już mieści się w pierwszej klasycznej funkcji, tj.  

planowaniu. Również zarządzanie procesowe i zarządzanie projektami z trudem dają się 

wtłoczyć do planowania czy organizowania. Poza tym pierwsza i czwarta funkcja 

(planowanie i kontrola) zostały już kilka dekad temu połączone w wielu organizacjach w 

jedną wspólną - kontroling, obejmujący także ewidencję i informacje.   Klasyczne planowanie 

„trzeszczy więc w szwach” i już nie ogarnia zmian, które się dokonały. 

W miarę broni się druga klasyczna funkcja zarządzania - organizowanie – choć i tutaj doszły 

nowe zagadnienia, w szczególności związane z outsourcingiem i insourcingiem – ale też z 

projektowaniem, które w znacznym stopniu sytuuje się na styku planowania i organizowania, 

zajmując oba te terytoria. Przewodzenie jako trzecia funkcja zarządzania jest z kolei 

kontestowana przez tych wszystkich, którzy zacierają różnice między zarządzaniem a 

przywództwem, zwłaszcza zaś nie godzą się, aby przywództwo czy też przewodzenie 

postrzegać jako (tylko) jedną z czterech funkcji zarządzania. Humaniści w większości 

woleliby mówić o przewodzeniu a nie o zarządzaniu, gdyż zarządzanie wiąże się z wieloma 

twardymi technikami i konkretną wiedzą z zakresu tak zarządzania i ekonomii, jak też metod 

matematycznych, której to wiedzy większość humanistów nie posiada. Czwarta klasyczna 

funkcja zarządzania – kontrola – też nie wytrzymała próby czasu. Już w latach 60. XX wieku 

używano szerszego terminu – nadzór – obejmującego kontrolę i interwencję. Później 

wykształciły się zarówno kontroling jak i monitoring – oba szersze, niż pierwotna kontrola.  

Niżej zaprezentowano, przykładowo, kilka typologii funkcji zarządzania, opracowanych przez 

różnych autorów, jako propozycje alternatywne wobec czterech funkcji klasycznych: Glicka, 

Koźmińskiego i Imielniaka oraz Oleksyna. Tych typologii jest więcej, ale nie będą tu 

przedstawiane, bo rozsadziłyby ramy tego artykułu.  

Tabela 1:  Funkcje zarządzania według L.H. Gulicka (1937) 

L.p. Nazwa polska Rozumienie L.H. Gulicka 

1. Planowanie Wyznaczanie tego, co jest do zrobienia i określanie, jak to 

zrobić, aby osiągnąć cele 

2. Organizowanie Kładł akcent na strukturę organizacyjną i podział pracy  
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L.p. Nazwa polska Rozumienie L.H. Gulicka 

3. Zapewnienie 

personelu  

Pozyskiwanie ludzi do pracy, ich szkolenie, warunki pracy 

4. Kierowanie Podejmowanie decyzji i ich wyrażanie w formie poleceń i 

instrukcji  

5. Koordynowanie Łączenie / synchronizowanie różnych elementów pracy 

6. Raportowanie Okresowe i bieżące informowanie przełożonych o przebiegu 

realizacji zadań 

7. Budżetowanie Zapewnienie realizacji celów i zadań poprzez  ich 

finansowanie i związane z tym budżetowanie 

Źródło: H. Steinmann, G. Schreyögg, op. cit, s. 20 (redakcja częściowo własna) 

   

A.K. Koźmiński i D. Jemielniak  wyodrębniają dziewięć funkcji zarządzania. Są one 

zestawione w tabeli 2. 

 

Tabela 2: Funkcje zarządzania według A.K. Koźmińskiego i D. Jemielniaka 

L.p. Funkcje Rozumienie, zakres 

1. Planowanie Przygotowywanie programów przyszłych działań, 

obejmujących: cele, zadania, wykonawców, 

harmonogramy, budżety 

2. Organizowanie Autorzy koncentrują się tu na strukturach 

organizacyjnych i tym, co one określają 

3. Zarządzanie informacją i wiedzą Świadome i zorganizowane pozyskiwanie, 

przechowywanie, przetwarzanie i użytkowanie 

informacji. Ich analizowanie, interpretowanie, 

uogólnianie i wykorzystywanie dla potrzeb 

zarządzania. 

4. Zarządzanie finansami 

organizacji 

Zapewnienie finansowych podstaw 

funkcjonowania i rozwoju, w tym płynności 

finansowej. Zarządzanie ryzykiem, wartością 

wszystkich aktywów, łącznie z aktywami 

niematerialnymi (kapitałem ludzkim, marką, 

reputacją, itd.) 

5. Zarządzanie operacjami Zarządzanie podstawową działalnością, która jest 

realizacją misji i racją bytu organizacji oraz 

źródłem jej przychodów finansowych. 
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L.p. Funkcje Rozumienie, zakres 

6. Polityka personalna Polityka związana z doborem, alokacją i rozwojem 

zawodowym ludzi, ich motywowaniem (w tym 

wynagradzaniem)  i oceną. 

7. Marketing i public relations Ogólnie przyjęte (autorzy je wyjaśniają) 

8. Negocjacje Ogólnie przyjęte (autorzy je wyjaśniają) 

9. Kontrola Ogólnie przyjęte (autorzy je wyjaśniają) 

Źródło: Koźmiński A.K., Jemielniak D. (2008), Zarządzanie od podstaw, 

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 19 – 21. 

 

Błędem często popełnianym przy zwiększaniu liczby funkcji bywa mieszanie dwóch 

porządków – tego, co Fayol nazywał funkcjami administracyjnymi i co nazywał funkcjami 

przedsiębiorwstwa. Dziś, mając na myśli to samo, mówimy najczęściej o funkcjach 

zarządzania i obszarach przedsiębiorstwa. Silną stroną klasycznych funkcji zarządzania jest 

to, że przystają one do wszystkich obszarów organizacji – marketingu, logistyki, produkcji, 

usług, sprzedaży, finansów i rachunkowości, zasobów ludzkich, ochrony, itd. Planowanie, 

organizowanie, kierowanie ludźmi i kontrola mają bowiem miejsce zarówno w obszarze 

produkcji, jak też zasobów ludzkich, czy dowolnym innym obszarze.  

To mieszanie porządków nie jest logicznie uzasadnione. Ponadto rodzi pytanie, dlaczego – na 

przykład w typologii Koźmińskiego i Imielniaka – wyodrębnia się jako funkcję marketing, a 

logistyki już nie. Dlaczego jest zarządzanie operacyjne, a nie ma strategicznego i 

taktycznego? Dlaczego jest polityka personalna, a nie ma innych polityk? Dlaczego jest 

zarządzanie informacją i wiedzą (informacja jest fragmentem wiedzy) a nie ma zarządzania 

zmianami i czasem/? Pytania można by stawiać dalej. 

W przypadku typologii Gulicka też jest mieszanie porządków. Funkcja, którą on opisuje jako 

„staffing” jest przecież częścią organizowania: organizuje się nie tylko procesy 

technologiczne czy kooperację, ale też zespoły pracowników czy zatrudnienie czasowe. 

Koordynowanie jest elementem organizowania, nie ma więc potrzeby wyciągania go jako 

odrębnej funkcji. Podobnie można by podejść do raportowania i budżetowania.    
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Funkcje zarządzania według T. Oleksyna 

Typologia własna została wyodrębniona z uwzględnieniem następujących założeń: 

- Nie mieszania dwóch porządków, a więc  mieszania funkcji / obszarów organizacji 

oraz funkcji zarządzania. 

- Ponieważ funkcje zarządzania wg Fayola są całkowicie pozbawione  aspektów 

społecznych, warto by ten brak nadrobić. 

- Po wynalezieniu i upowszechnieniu się kontrolingu dalsze utrzymywanie odrębnych 

funkcji: planowania i kontroli nie wydaje się być uzasadnione, skoro kontroling  = 

planowanie + ewidencja i informacja + kontrola i interwencja. Lepiej za   funkcję 

uznać kontroling., niż utrzymywać dwie odrębne funkcje - planowanie i kontrolę – 

tym bardziej, że związane z kontrolą analiza i wnioski pokontrolne często powinny 

prowadzić do zmiany planów. 

- Po upowszechnieniu się określania misji organizacji warto ją uznać za odrębną 

funkcję, zamiast wtłaczać do planowania. Przy okazji nada się kształtowaniu misji 

większą rangę, co będzie z pożytkiem dla przedsiębiorców, przedsiębiorstw i 

społeczeństwa. 

- Misja bez wizji i strategii (bez pomysłów na jej realizację) jest niewiele warta, 

wyradza się w propagandowe zaklęcia i umizgi do klientów. Dlatego też dobrze by 

było wprowadzić odrębną funkcję „wizja, wizualizacja  i strategia”.   

- Współcześnie ogromnie wzrosła ranga i skala projektowania, co również się nie 

mieści w klasycznym planowaniu.  

Oparta na tych założeniach typologia jest przedstawiona w tabeli 3. 

 

Tabela 3: Typologia funkcji zarządzania wg T. Oleksyna 

L.p. Funkcje Rozumienie, zakres 

1. Kształtowanie misji 
(1) Idee i wartości; (2) domena; (3) oferta 

szczególna pod adresem klientów i kontrahentów; 

(4) oferta szczególna pod adresem społeczeństwa / 

społeczności lokalnej; (5) dewiza (wg 

Koźmińskiego i Piotrowskiego). 

2. Kształtowanie wizji i strategii Obejmuje: określanie wizji i ścieżki dojścia do niej, 

wizję optymalnej tożsamości i kultury, strategie 

konkurowania i rozwoju: na poziomie organizacji 

(wielkie strategie), na poziomie samodzielnych 

jednostek biznesowych, na poziomie funkcjonalnym 
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L.p. Funkcje Rozumienie, zakres 

(wg Griffina).  

3. Projektowanie  i planowanie Sensu stricte: projektowanie organizacji, systemów i 

technik zarządzania, systemów komunikacji, zmian 

i sposobów jej przeprowadzenia, innych związanych 

z zarządzaniem. 

Sensu largo: wszelkie projekty zarządcze po ich 

wprowadzanie to zarządzanie. 

4. Organizowanie Organizowanie wszelkich zasobów niezbędnych dla 

realizacji misji, celów, projektów i planów 

organizacji. 

Organizowanie kooperacji / sieci, outsourcingu, 

insourcingu.  Organizowanie bezpiecznych, 

zdrowych  i higienicznych warunków pracy. 

Organizowanie współpracy.  

5. Zarządzanie taktyczne i 

operacyjne 

Różnią się one horyzontem czasowym ale można je 

zapewne łączyć – tym bardziej, że zarządzanie 

taktyczne w czasie mocno się skróciło w ostatnich 

dekadach. Ponadto zarządzanie taktyczne, coraz 

rzadziej wymieniane i opisywane, coraz częściej 

stapia się z zarządzaniem operacyjnym. 

6. Kontroling i monitoring Można je traktować łącznie, albo rozłącznie. 

Kontroling to planowanie + ewidencja i informacja 

+ nadzór (kontrola i interwencja). Monitoring  jest 

znaczeniowo bliski nadzorowaniu, wiązany jest też  

ze śledzeniem bezpieczeństwa procesów. 

7. Przewodzenie Dobór ludzi i budowa zespołów, integrowanie, 

komunikowanie, motywowanie, mediacje i 

negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, 

kształtowanie morale; zwalczanie patologii; 

kształtowanie relacji, reprezentowanie. 

8. Działania dla dobra  ogółu 

interesariuszy 

Harmonizowanie częściowo rozbieżnych interesów 

właścicieli i akcjonariuszy, menedżerów, 

pracowników, klientów, władz państwowych i 

lokalnych, społeczności lokalnych. Na poziomie 

teoretycznym łatwo taką funkcję wyodrębnić, w 

praktyce jednak jej realizacja jest niezwykle trudna.   

    

Rodzi się pytanie, dlaczego jeszcze nadal używa się klasycznych czterech funkcji zarządzania 

i o nich naucza, skoro nie bardzo wytrzymują one próbę czasu? Odpowiedzi są chyba dwie i 

wzajemnie się one uzupełniają. Po pierwsze, te cztery funkcje są proste i wygodne do 

sformułowania i zapamiętania oraz możliwe do stosowania zarówno w skali przedsiębiorstwa, 



39 

 

jak też poszczególnych jego obszarów  (funkcji przedsiębiorstwa, używając terminu  H. 

Fayola). Po drugie, nowsze propozycje są kontrowersyjne, nie są szerzej znane i nie zyskały 

dostatecznego  poparcia. 

8. Zarządzanie jako proces i podejście procesowe 

Od lat 90. XX wieku coraz częściej można spotkać się z podejściem procesowym w 

zarządzaniu. Silny impuls w tym kierunku został wysłany przez twórcę metody Business 

Proces Reengineering (BPR), amerykańskiego inżyniera i profesora zarządzania Michaela 

Hammera
34

. Metoda ta trzy lata później została opisana szerzej przez Michaela Hammera i 

słynnego amerykańskiego konsultanta zarządzania, Jamesa Champy’ego.
35

  

Reengineering stawia w centrum uwagi i działań racjonalność i efektywność kompleksowo 

ujmowanych procesów, które są radykalnie przeprojektowywane. Głównym pytaniem, jakie 

się zadaje, nie jest „jak to funkcjonuje”, ale „czemu to służy”. Często bowiem jest tak, że coś 

funkcjonuje dobrze, ale nie służy niczemu, jest zbędne, albo też jest niewspółmiernie drogie 

w stosunku do efektów, jakie przynosi. Okazuje się też, że jednostki i komórki organizacyjne 

są często usytuowane w niewłaściwych miejscach z punktu widzenia przebiegu procesów i 

strumieni informacji. Dlatego też tradycyjne struktury są zastępowane przez zespoły 

odpowiedzialne za proces biznesowy; pojawiło się też nowe i bardzo użyteczne stanowisko  - 

menedżer procesu. Wyeksponowany został aspekt biznesowy; nie chodzi tylko czy głównie o 

proces technologiczny czy proces pracy, ale przede wszystkim o proces biznesowy, dający 

efekty dla klienta i dla organizacji. Tymi efektami są najczęściej skrócenie czasu realizacji 

zamówienia oraz obniżenie kosztów. Przy kompetentnym przeprojektowaniu procesu od 

początku do końca według tych założeń, uzyskuje się efekty rzędu co najmniej 25 %, a 

niekiedy obniża się czas i koszty kilkukrotnie – i to w przedsiębiorstwach, które – 

wydawałoby się – są dobrze zorganizowane. Dlatego też BPR wywoływał często popłoch 

wśród pracowników i związków zawodowych – gdy okazywało się że te same efekty 

ilościowo – jakościowe można osiągnąć przy zatrudnieniu radykalnie mniejszym, a na 

                                                 

34
 M Hammer., Reengineering Work: Don’t Automate, Obliterate. “Harvard Business Review” July – August 

1990 Issue 

35
 M Hammer, Champy J., Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution. Collins 

Business Essentials, 1993 

 



40 

 

dodatek w krótszym czasie. Niekiedy dochodziło do ugody polegającej na tym że BPR nie 

używano do ograniczania zatrudnienia, ale głównie celem obniżania innych kosztów, niż 

koszty pracy, oraz do przyspieszenia przebiegu procesów w czasie. 

Współcześnie podejście procesowe do zarządzania stało się standardem w dobrze 

zarządzanych organizacjach i państwach. Jest tym, co uważa się za szczególnie ważne we 

współczesnym profesjonalnym zarządzaniu. Potwierdza to liczba książek nowych i 

wznawianych na temat BPR, badań naukowych oraz powoływanych w szkołach biznesu i 

zarządzania specjalności i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania procesowego.    

9. Respektowanie wartości, prawa, etyki i dobrych obyczajów 

Zarządzanie jest ważnym elementem ludzkiej cywilizacji, niemniej tylko jednym z wielu 

istotnych. Jest osadzone w kontekście humanistycznym i społecznym. Nie powinno 

dokonywać się z naruszaniem ogólnie przyjętych wartości i zasad, wyznaczanych przez 

prawo, etykę i dobre obyczaje. Warto zwrócić uwagę na następujące kwestie: 

 Są różne grupy wartości: eschatologiczne i religijne, ekonomiczne, etyczne, kulturowe, 

obywatelskie, artystyczne i estetyczne, itd. Wszystkie są ważne i często konkurują ze 

sobą. Potrzebny jest stan dynamicznej równowagi między nimi. 

 Występuje zjawisko tyranii wartości,
36

 opisane w połowie XX wieku przez wybitnego 

niemieckiego filozofa, Nicolaia Hartmanna (1882-1950), który żył w czasach 

szczególnie groźnych i okrutnych systemów totalitarnych. Wszystkie wartości są 

pozytywne, nie ma „wartości negatywnych”. Groźny jest brak umiaru, absolutyzowanie 

                                                 

36
 Tyrania wartości może być skierowana przeciwko człowiekowi i przyrodzie, gdy dochodzi do nadmiernego 

wyeksponowania niektórych z nich kosztem pozostałych wartości. W zasadzie każda wartość, nadmiernie 

„rozrośnięta”, staje się – jak wykazała historia - niebezpieczna: sprawiedliwość społeczna i szczęście przyszłych 

pokoleń, dobro jednej nacji (Niemców, Rosjan, Ukraińców, Serbów, Hutu, itd.), nawet zbawienie dusz, w imię 

czego działała swego czasu „Święta Inkwizycja: palono na stosach heretyków i „czarownice”, torturowano ludzi 

i osadzano ich w więzieniach. Nadużywane mogą być także wartości liberalne, uważane współcześnie za ważne, 

jak gospodarka rynkowa, wolność, tolerancja, polityczna poprawność. Dla przykładu, wolność jednego 

człowieka musi kończyć się tam, gdzie narusza on wolność i dobra innego człowieka (dotyczy to przestępcy 

kryminalnego, palacza papierosów, hejtera, itd.). Gospodarka rynkowa jest wielką wartością i wymaga ochrony. 

Niemniej i ona  nie może być absolutyzowana. Rozwiązuje ogólnie dobrze problem efektywności ekonomicznej, 

zapewnia obfitość towarów, bardziej racjonalne zatrudnienie i sprzyja dobrostanowi większości ludzi. Niemniej 

nie rozwiązuje przecież samoistnie problemów moralnych, wychowawczych, raczej nie wspiera „wysokiej 

sztuki”, nie wpływa szczególnie na obywatelskie zaangażowanie, kreowanie wspólnot, itd. Oczekiwanie, że 

gospodarka rynkowa sama rozwiąże wszystkie istotne problemy jednostki i społeczeństwa jest infantylne.   
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wartości, nadużywanie wartości przez ideologie i polityków, czynienie z nich orężu w 

walce politycznej o władzę i wpływy, narzędzi zniewalania. 

 Większość uznawanych przez społeczeństwo wartości wykształcała się przez setki lat. 

Ich ignorowanie czy tym bardziej ostentacyjne łamanie wywołuje oburzenie, 

zgorszenie, powoduje konflikty, osłabia zdolność do kierowania. Uwaga ta dotyczy 

zarządzających zarówno przedsiębiorstwami i innymi organizacjami, jak też państwami, 

regionami czy samorządami. 

 Przepisy dobrego prawa wyznaczają zarazem minimum etyki. Z drugiej strony etyka 

jest ponad prawem w tym sensie, że ocenia prawo z moralnego punktu widzenia. W 

wyjątkowych sytuacjach, gdy prawo jest niesprawiedliwe (tym bardziej – zbrodnicze, 

jak na przykład osławione ustawy norymberskie), dopuszczalne jest, a nawet 

oczekiwane, obywatelskie nieposłuszeństwo, nie respektowanie takiego prawa. 

 Nie wszystkie kwestie kwalifikują się do prawnej regulacji. Nadmiar przepisów 

prawnych, ich niska jakość i niestabilność są niszczące dla gospodarki, dla życia 

społecznego i dla zarządzania. 

 Zarządzanie powinno być oparte na sprawdzonych i sprawiedliwych zasadach, 

respektować dobre prawo, etykę i dobre obyczaje. 

 Zarządzając, należy samemu przestrzegać ogólnych zasad kultury i wymagać jej od 

współpracowników tak w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. 

10. Wielkie wyzwania cywilizacyjne a zarządzanie 

Największe obecnie wyzwania nie wiążą się z sektorem przedsiębiorstw i poziomem 

mikroekonomicznym. W XX wieku i dwóch dekadach XXI wieku w zarządzaniu 

przedsiębiorstwami dokonał się w wielu krajach świata ogromny postęp. Największe 

wyzwania wiążą się teraz ze wspólnymi problemami   dużych regionów i całego świata. Mogą 

być one rozwiązywane – przy optymistycznym założeniu że są rozwiązywalne - tylko w skali 

międzynarodowej, w wyniku zgodnej współpracy wielu państw, wyrzeczenia się narodowych 

egoizmów, populizmu, zarzucenia konsumpcjonizmu i obsesji bogacenia się za wszelką cenę.    

Z braku miejsca ograniczę się do kilku, które się ze sobą wiążą: 

1. Powstrzymanie efektu cieplarnianego i zmian klimatycznych, ochrona życia na 

Ziemi i jej zasobów, rekultywacje w ogromnej skali – kontynentów i oceanów, jak na 

przykład usunięcie pływającej wyspy plastikowych śmieci na Pacyfiku o powierzchni 
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większej, niż Francja.  Jakkolwiek by to źle nie brzmiało,  życiu na Ziemi  naprawdę grozi 

zagłada w bliskiej przyszłości; więcej nawet – ona już się dokonuje. Zdaniem Dennisa 

Meadowsa,
37

 o ile w roku 1972 współczynnik obciążenia Ziemi
38

 wynosił 85 w skali 100 

stopniowej,  o tyle w roku 2014 aż 160. Oznacza to, że dalsze istnienie ludzkiej cywilizacji i 

bardzo wielu innych gatunków stworzeń jest bezpośrednio zagrożone.
39

  Od wielu lat 

podejmowane są różne środki zaradcze w skali międzynarodowej, w tym przyjmowane w 

ramach kolejnych Szczytów Ziemi. Jednak dotychczasowe działania są niewystarczające i 

sytuacja – w skali globalnej - stale się pogarsza, zamiast polepszać. Polska, niestety, nie 

należy do krajów wiodących w zakresie ochrony środowiska – takich Dania, Szwecja, 

Norwegia, Finlandia, Niemcy i wiele innych, nawet biedny Nepal. Nie tak dawno słyszeliśmy 

wypowiedź byłej premier, Beaty Szydło, że polska energetyka „zawsze” będzie oparta na 

węglu
40

, a obecny rząd ulegając lobby węglowemu „zdusił” rozwój alternatywnych źródeł 

energii (wiatrowej i innych). Jest już tego skutek, bo na 50  miast UE o najbardziej 

zanieczyszczonym powietrzu (w których górne normy przekroczone są co najmniej 

trzykrotnie) aż 35 to miasta polskie (2017). Z powodu złej jakości powietrza w Polsce umiera 

rocznie 46 tysięcy mieszkańców; to tyle, ilu mieszka w średniej wielkości mieście.  

Problemem światowym nr 1 wg ONZ jest ogromny niedobór pitnej, który dotyka blisko 2 

miliardy mieszkańców naszej planety. Polska jest krajem pół – stepowym pod względem jej 

zasobów, jednym z najuboższych pod tym względem w Europie. Mimo to aż 94% wód 

deszczowych spływa u nas bezużytecznie do morza z powodu braku odpowiedniej 

infrastruktury hydrotechnicznej. Konieczne są dobre projekty i duże inwestycje.       

Wielkim skandalem było to, co się niedawno działo w Puszczy Białowieskiej, gdzie m.in. pod 

pretekstem walki z kornikiem wycinano masowo ponad stuletnie dęby, w których – o czym 

                                                 
37

 Dennis Meadows, dziś emerytowany profesor  MIT, był liderem międzynarodowego zespołu wybitnych 

ekspertów który w 1972 roku opracował głośny raport Granice wzrostu dla ONZ. Od tego czasu kilkakrotnie 

aktualizował wyliczenia i prognozy (1994, 2004, 2014). Czytelnikom warto polecić wywiad z prof. Meadowsem  

Granice wzrostu i jego wypowiedzi na konferencji  w 2014 r.  

https://exignorant.wordpress.com/2014/08/24/autor-granic-wzrostu-nic-juz-nie-poradzimy/. Główna teza 

Meadowsa jest bezdyskusyjna: na Ziemi o ograniczonych zasobach nie jest możliwy stały wzrost gospodarczy. 

Teza druga, potwierdzona badaniami i symulacjami: właśnie zbliżamy się do kresu możliwości dalszego wzrostu 

(ok. 2020 roku lub nieznacznie po). Teza trzecia: kres cywilizacji, jaką znamy, może nastąpić między rokiem 

2040 a 2050.  

38
 Meadows używa pojęcia pojemność środowiska Ziemi.  

39
 Każdego roku na Ziemi ginie bezpowrotnie około 60 tysięcy (!) gatunków roślin i zwierząt, odnotowywanych 

w tzw. czerwonej księdze. To przerażająca liczba. 

40
 Szczyt Ziemi w Paryżu (2015), w którym wzięły udział niemal wszystkie państwa świata, określił jako datę 

graniczną używania węgla dla celów energetycznych na rok 2030. 

  

https://exignorant.wordpress.com/2014/08/24/autor-granic-wzrostu-nic-juz-nie-poradzimy/
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wiedzą nawet laicy – korniki nie żyją. Za przyczyną nieodpowiedzialnej ustawy wycięto w 

kraju miliony drzew rosnących w miastach i osiedlach. Pogorszyło to dodatkowo jakość 

powietrza, gdyż jedno duże drzewo emituje prawie tonę tlenu oraz absorbuje i neutralizuje 

około tony dwutlenku rocznie i kilkaset kilogramów dwutlenku siarki. Symptomatyczna była 

zmiana nazwy ministerstwa z ministerstwa ochrony środowiska na ministerstwo środowiska. 

Wyzwanie polega m.in. na przywróceniu poprzedniej nazwy i wszystkiego tego, co się z tym 

powinno wiązać. 

Gigantycznym światowym problemem jest wycinanie puszcz i opalanie drewnem, co czyni 

prawie 80% mieszkańców Afryki subsaharyjskiej.
41

  

Zmiana produktów i stylu życia.  

To wielkie wyzwanie dla ludzkości i dla zarządzania w wielu różnych wymiarach (także dla 

edukacji), a zarazem istotny warunek ratowania klimatu i przyrody. W pierwszej mierze 

chodzi tu o odrzucenie konsumpcjonizmu – a więc hołdowania przekonaniu, że głównymi 

celami życia są bogacenie się, wysoka konsumpcja, zwłaszcza ta prestiżowa,  a główną miarą 

sukcesu i osiągnięć są pieniądze, rezydencje, drogie samochody i inne materialne dowody 

życiowego powodzenia. Im więcej osób wyznaje konsumpcjonizm, który stał się już nie tylko 

filozofią życia ale i swoistą religią, tym szybciej postępują eksploatacja, degradacja  

i niewydolność Ziemi. Z drugiej strony konsumpcjonizm i epatowanie bogactwem jednych 

wywołuje chęć naśladowania u innych, a gdy to okazuje się niemożliwe, zawiść i agresję. 

Ostentacyjne bogactwo starożytnego Rzymu wywoływało fale zbrojnych ataków 

barbarzyńców żądnych skarbów, co ostatecznie skończyło się wyczerpaniem potencjału 

obronnego i całkowitym upadkiem cesarstwa.  

Z punktu widzenia ograniczeń naturalnego środowiska i zdrowia absolutnie niezbędne jest 

ograniczenie skali hodowli zwierząt i spożycia mięsa.
42

  

                                                 

41
 W wielu krajach drzewa wycięto niemal całkowicie, co spowodowało erozję gleby, wieloletnie susze i klęski 

głodu, bo zabrakło zbawiennego wpływu drzew na klimat, ziemię i całe ekosystemy. Przykładami takich 

zdegradowanych krajów mogą być Etiopia czy Erytrea, gdzie lasów już niemal nie ma, bądź Madagaskar, gdzie 

jeszcze niedawno lasy porastały ponad połowę kraju a obecnie tylko 8%. W skali światowej ubywa rocznie  ok. 

15 milionów hektarów lasów pierwotnych. W samej tylko Amazonii wycina się lub wypala 27 tysięcy km.kw. 

lasów deszczowych rocznie, co odpowiada powierzchni Belgii, a w Rosji 20 tysięcy km. kw. Szacuje się że 

wycinanie i wypalanie puszcz zwiększa emisję gazów cieplarnianych na świecie o około 20%, gdyż węgiel 

zawarty w drzewach uwalnia się do atmosfery.  http://sos.wwf.pl/problemy?id=10  

42
 Hodowla zwierząt, szczególnie w dużej skali, jest ogromnie obciążająca dla środowiska: metan jest 73 razy 

groźniejszy jako gaz cieplarniany, niż dwutlenek węgla. Hodowla wiąże się z bardzo dużym zapotrzebowaniem 
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Rolą przedsiębiorców, dietetyków, szefów kuchni i stołówek, dziennikarzy i autorów 

specjalistycznych książek i artykułów oraz wielu innych ludzi jest wypromowanie  

i oferowanie atrakcyjnych i smacznych posiłków bezmięsnych bądź o małej zawartości mięsa, 

aby zmieniać nawyki żywieniowe, promować inną kulturę kulinarną i bycia. 

Niedawno w Polsce była wielka dyskusja na temat hodowli tzw. zwierząt futerkowych. Nasz 

kraj jest tu ponoć trzecią „potęgą” świata. To wielki anachronizm i wielki wstyd. Futra 

zwierząt przegrywają, jeśli chodzi o walory użytkowe, z nowoczesnymi tkaninami 

wytwarzanymi w nowoczesnych procesach technologicznych. Tkaniny są lżejsze, bardziej 

przewiewne, lepiej się układają, mogą być lepsze pod względem termoizolacyjnym, 

ciekawsze jeśli chodzi o wzornictwo i kolorystykę, są tańsze; to bynajmniej nie koniec ich 

przewag. Nie ma więc żadnych racjonalnych, ani tym bardziej etycznych, powodów, aby ten 

anachronizm i to okrucieństwo kontynuować, na dodatek niepotrzebnie obciążając 

środowisko. Tzw. hodowcy zwierząt futerkowych powinni sobie znaleźć przyzwoitszy sposób 

na zycie. 

Wielkim trucicielem i zabójcą jest samochód spalinowy. Na dodatek samochód osobowy jest 

najgorzej wykorzystywanym środkiem trwałym (tylko w 7 procentach; przez 93% czasu stoi 

– pod domem, przed pracą i w innych miejscach). W niektórych krajach i miastach ludzie 

organizują się i układają grafiki, jak wykorzystywać samochód przez kilka osób, rozkładając 

tez koszty jego zakupu i eksploatacji. W Polsce jest to prawie nieznane i samochodem jeździ 

najczęściej jedna osoba. W efekcie samochodów jest za dużo, stoi się w korkach i bardzo 

intensywnie truje środowisko. 

 Realizacja koncepcji sustainability 

Sustainability, w Polsce bardziej znana pod nazwą zrównoważony rozwój (choć właściwiej 

byłoby używać terminu odpowiedzialny rozwój), obejmuje dwa przedstawione wyżej 

elementy, jest jednak czymś więcej. To kojarzenie potrzeb gospodarki, środowiska, 

przyszłych pokoleń, a także równoważenie zaangażowania człowieka w pracę zawodową, 

                                                                                                                                                         
na deficytową wodę. Jest nieracjonalna w tym sensie, że aby uzyskać kilogram mięsa potrzeba kilku kilogramów 

ziarna na paszę. Nadmiar protein zawartych w białku zwierzęcym jest szkodliwy dla zdrowia. Mięso jest 

wysokokaloryczne i tłuste, co również nie służy zdrowiu  i przyczynia się do plagi otyłości oraz rozwoju chorób 

cywilizacyjnych (zwłaszcza miażdżycy). Jeżeli ktoś nie może z niego całkiem zrezygnować, to może i powinien 

się wyrzec spożywania go pięć razy dziennie, do każdego posiłku – tym bardziej, że jest to okupione cierpieniem 

zwierząt i (jak wspomniano) bardzo obciążające dla naturalnego środowiska. 
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życie osobiste i rodzinne, odpoczynek i regenerację sił, życie lokalnej wspólnoty i kraju, 

hobby i rozrywkę. Taka harmonizacja jest trudna – zwłaszcza w przypadku ludzi, którzy 

preferują robienie kariery i bogacenie się kosztem wszystkiego innego.  

W krajach wysoko rozwiniętych dość powszechnie i od wielu już lat uważa się, że dla 

sustainability nie ma alternatywy. Byłoby dobrze, gdyby taki pogląd zaczął dominować także 

w Polsce. 

Sustainability to nie jest zadanie tylko dla organizacji międzynarodowych i dla państwa – 

także dla przedsiębiorców, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i dla ogółu 

obywateli. 

Problemy demograficzne i migracje 

W roku 1900 na świecie żyło 1,7 miliarda ludzi. Aktualnie jest ich 7,5 miliardów. Wprawdzie 

ludność Europy „per saldo” nie wzrasta, mimo napływu imigrantów, to na innych 

kontynentach, zwłaszcza w Afryce i Ameryce południowej, jest znaczny przyrost naturalny. 

Przykładem eksplozji demograficznej może być Nigeria – najludniejszy kraj afrykański, gdzie 

w roku 1950 liczba ludności wynosiła 37 milionów, a obecnie ponad 180 milionów. W ciągu 

niespełna 70 lat powiększyła się więc pięciokrotnie. Szacuje się, że do roku 2030 liczba 

mieszkańców tego kraju przekroczy liczbę mieszkańców USA (aktualnie ok. 320 

milionów).
43

 

Rodzi to potężne problemy nie tylko dla krajów przeżywających eksplozję demograficzną 

swoich obywateli (nędza, brak pracy, mieszkań, głód, przestępczość) ale i dla krajów 

rozwiniętych, gdyż żadna siła nie powstrzyma tych ludzi przed szukaniem poprawy swego 

losu poprzez migracje do krajów bogatszych i lepiej zorganizowanych. Z drugiej strony, 

możliwości absorbcji imigrantów przez bogate kraje są ograniczone – tym bardziej, ze wiele z 

nich już obecnie jest przeludnionych (zwłaszcza Japonia, Wielka Brytania, Niemcy, kraje 

Beneluxu, Włochy, Korea Południowa, szereg innych). Procesy migracyjne nie powinny 

przebiegać w sposób żywiołowy i niekontrolowany, bo zagraża to spoistości społecznej, 

tożsamości i kulturze, finansom, systemom ubezpieczeń społecznych i bezpieczeństwu 

wewnętrznemu krajów przyjmujących imigrantów. Z drugiej strony imigranci, w pewnej 

                                                 
43

 Dane dotyczące ludności Nigerii nie są ścisłe; opierają się na szacunkach, bo nie przeprowadza się tam spisów 

ludności ani nie prowadzi wiarygodnych statystyk. 
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liczbie, są niezbędni w wielu krajach o ujemnym przyroście naturalnym i starzejących się 

społeczeństwach. Dotyczy to także Polski.   

Działania powinny być wielokierunkowe. W pierwszej mierze należałoby ograniczać przyrost 

naturalny – tam, gdzie jest on nadmierny. Zakaz stosowania środków antykoncepcyjnych 

twardo podtrzymywany przez niektóre religie jest, w kontekście opisywanego tu problemu, 

niedorzeczny i byłoby dobrze, gdyby od niego jak najszybciej odstąpiono – choć to 

oczywiście jeszcze problemu nie rozwiązuje (choć trochę go zmniejsza). Jest kwestia 

dostępności tych środków – i jak się wydaje, kraje zainteresowane ograniczaniem migracji 

powinny to współfinansować, jak również wspierać upowszechnianie wiedzy na temat ich 

stosowania. Więcej niż wskazana jest różnoraka pomoc krajów bogatych na rzecz krajów 

bardzo biednych – tak, aby zwiększyć szanse na bardziej godne życie w tych krajach. Ta 

pomoc powinna być umiejętna
44

; nie może polegać głównie na wysyłaniu odzieży i obuwia, 

co rujnuje lokalny przemysł niezdolny do konkurowania z jakościowo dobrymi i bardzo 

tanimi produktami darczyńców; upadają fabryki i jest jeszcze gorzej.  

W inwestycje w Afryce mocna zaangażowały się Chiny, działa tam też wielu wolontariuszy, 

głównie z krajów UE. Polska i Polacy też mogliby więcej robić w tym zakresie. Na pewno 

wyjściem nie jest budowa obozów dla uchodźców na granicach, gdzie w pół – więziennych 

warunkach żyją kolejne już pokolenia nieszczęsnych ludzi bez przyszłości.  

Obecny obóz rządzący Polski, które nie szczędzi krytyki UE za nieudolność i brak 

właściwego zorganizowania wobec zjawiska napływu rzesz imigrantów, mógłby uderzyć się 

we własne piersi i inaczej spojrzeć na masową migrację Ukraińców do Polski – gdzie również 

jest żywioł i chaos (może i większy, niż w UE). Ukraińcy masowo pracują w szarej strefie, 

nie są ubezpieczani, nie spotykają się z jakimś większym zainteresowaniem ze strony 

instytucji państwowych, nie mówiąc już o przybliżaniu historii i kultury Polski, pomocy w 

nauce języka i innych kwestiach, wiążących się zazwyczaj z integracją. Nie wiemy nawet, ilu 

ich jest w naszym kraju – pół miliona, czy milion. Nie ma żadnej wyrazistej polityki 

związanej z tymi ludźmi. Są to niemal wyłącznie imigranci ekonomiczni, podobnie jak 
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 Chodzi tu w szczególności o budowę studni (także artezyjskich, gdzie trzeba) i ujęć wodnych, oczyszczalni 

ścieków, dróg i innej infrastruktury, środki transportu, system edukacji, inwestycje dające miejsca pracy, 

położenie kresu wojnom, promowanie państwa prawa, opiekę medyczną i weterynaryjną, doradztwo na rzecz 

rządów i władz regionalnych. Żadna pomoc zewnętrzna nie może wyręczać rządy i ludność krajów biednych w 

ich staraniach i obowiązkach. Niemniej daleko idące zaangażowanie i pomoc są konieczne, jeżeli dziesiątki 

milionów biedaków nie mają szturmować krajów, których ludność przez pokolenia ciężką praca budowała swój 

dobrobyt.  

 



47 

 

Polacy, którzy wyjeżdżali z kraju po roku 1989. Problem nie dotyczy tylko Ukraińców, 

aczkolwiek ich jest najwięcej. 

Wojny i zagrożenia wojną 

Od szeregu  lat na świecie toczy się tyle wojen, że papież Franciszek mówi o pełzającej 

trzeciej wojnie światowej. Obecnie trwa około dużych 20 wojen jednocześnie, w których 

łącznie ginie rocznie ponad 120 tysięcy osób i szereg dalszych konfliktów zbrojnych, gdzie 

ofiar jest relatywnie mniej, niemniej przecież one też są. Wszystkie wojny o dużej liczbie 

ofiar trwają od wielu już lat. Większość z nich, to wojny domowe, często z udziałem innych 

państw.
45

 Mało się o nich mówi w światowych mediach, znużonych tym tematem, a i ludzie 

nie bardzo chcą o tym czytać. Niektóre wojny wewnętrzne trwają bardzo długo, jak na 

przykład wojna w Birmie, o charakterze zarówno etnicznym, jak też religijnym i politycznym, 

trwająca już od roku 1948, która aktualnie staje się szczególnie okrutna
46

. U progu wojny 

domowej stoi obecnie Kolumbia, państwo praktycznie upadłe po populistycznych rządach 

Hugo Chaveza i wyznaczonego przez niego następcy Nicolasa Maduro, którego ludność 

milionami ucieka do sąsiednich krajów, a bandytyzm stał się niemożliwy do opanowania.   

Niebezpieczna jest polityka Rosji, której prezydent W. Putin oświadczył już w roku 1991 (w 

dorocznym orędziu o stanie państwa), że największym nieszczęściem geopolitycznym świata 

w XX wieku był rozpad Związku Sowieckiego (!). Nie ukrywa, że jego celem jest terytorialne 

powiększenie Rosji i ten zamysł realizuje (jak dotąd, Rosja zbrojne oderwała części Gruzji i 

Ukrainy). Byłe republiki sowieckie i najbliżsi sąsiedzi mogą więc czuć się zagrożeni. Polityka 

Rosji jest o tyle niezrozumiała, że Rosja to największy terytorialnie kraj świata (ponad 17 mln 

km. kw.)  o słabym zaludnieniu, gdzie na ogromnych terenach na wschód od Uralu o 

powierzchni trzykrotnie większej, niż cała Europa,  mieszka zaledwie 20 milionów ludzi (!!). 

Trudno pojąć, po co jej dodatkowe terytoria, skoro nie jest w stanie spożytkować tych 

posiadanych. Już ćwierć wieku temu wyrażano opinie, że najważniejszym pytaniem w XXI 
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 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ongoing_armed_conflicts; data dostępu 29.09.2018. Liczba ofiar 

zmniejszyła się w ciągu ostatnich kilku lat. Dla przykładu, w roku 2014 w tylko trzech krajach - Syrii, Sudanie i 

Iraku zginęło ponad 150 tysięcy osób.  

46
 Jak na ironię, prezydentem Birmy jest obecnie niedawna „pupilka Zachodu” laureatka pokojowej nagrody 

Nobla, Aung San Sun Kyi, która zupełnie sobie nie radzi z armią i biegiem wydarzeń. W jej kraju ludzie z 

liczącej ponad 700 tysięcy osób grupy etnicznej Rohingya wyznania islamskiego są zakopywani i paleni 

żywcem (https://wiadomosci.wp.pl/alarmujace-doniesienia-z-birmy-przerazajaca-skala-zbrodni-przeciwko-

mniejszosci-rohingya-6089324170339457a 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ongoing_armed_conflicts
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weku będzie to, czy i kiedy Rosja utraci Syberię na rzecz Chin. Może więc Rosja powinna 

bardziej się zainteresować swą słabo wykorzystywaną częścią azjatycką, zamiast spoglądać 

łapczywym okiem na kraje europejskie. 

Potencjalne pola konfliktów zbrojnych, to także napięcia pomiędzy kontynentalnymi Chinami 

a terenami, do których roszczą one pretensje (Tajwan, niektóre wyspy japońskie, inne), duże 

napięcia między Arabią Saudyjską a Iranem, Iranem a Izraelem, Izraelem a Palestyną. Nie jest 

całkiem jasne, jak będzie się zachowywać Korea Północna po spotkaniu Donalda Trumpa z 

Kim Dzong Ilem w Singapurze w czerwcu 2018 r.   

Specyfika światowej sytuacji polega na tym, że każdy niemal konflikt zbrojny, szczególnie w 

newralgicznych obszarach – takich zwłaszcza, jak Bliski czy Daleki Wschód, ale także w 

sąsiedztwie Rosji - może przekształcić się w konflikt światowy. Wskazuje to na wielką 

potrzebę prowadzenia odpowiedzialnej polityki przez wszystkie państwa, zmniejszania napięć 

i kontrolowania emocji. Trzeba umiejętnie rozwiązywać ważne problemy, nie wolno 

antagonizować własnych społeczeństw, rozbudzać nienawiści i doprowadzać aż do wojny 

domowej, z której potem trudno wyjść i która może oznaczać ogromne zniszczenia i nawet 

całkowity upadek.       

Skutecznemu podejmowaniu ww. potężnych wyzwań nie sprzyjają tendencje nacjonalistyczne 

i populistyczne, które ujawniają się z dużą siłą w niektórych krajach. W czasach, kiedy 

występuje obiektywna i pilna konieczność konsolidacji, międzynarodowej współpracy i – 

mówiąc wprost – potrzeba wspólnego ratowania mocno zagrożonego świata, niektórzy 

nieodpowiedzialni i niemoralni politycy rozbudzają w swoich społeczeństwach ciasny 

narodowy egoizm i izolacjonizm. Te uwagi dotyczą także Polski, której miejsce jest w Unii 

Europejskiej i która razem z nią powinna pracować nad rozwiązywaniem wspólnych 

problemów UE i świata. Powinniśmy razem dbać o  utrzymanie i doskonalenie 

fenomenalnego i jedynego w swoim rodzaju  projektu, jakim jest unia państw bez granic, ceł, 

paszportów, ze swobodą podróżowania, osiedlania się, przepływu towarów i idei, 

demokratyczna i praworządna, tolerancyjna, żyjąca w pokoju, gdzie każdy jest jednocześnie 

obywatelem swego kraju i UE. Tym bardziej, że sami doświadczyliśmy wielkiej pomocy ze 

strony UE i wielu europejskich krajów i wypadałoby teraz robić też coś dla innych. 

Doświadczyliśmy też zła systemów totalitarnych i autorytarnych i absolutnie nie powinniśmy 

się godzić na ich restaurację. Pozostanie w UE i bycie jej pełnoprawnym i szanowanym 

członkiem wymaga oczywiście innego stosunku do UE i jej krajów oraz polityki całkiem 
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odmiennej od dzisiaj prowadzonej, a także radykalnie wyższej kultury relacji i bycia. To też 

jest wielkie wyzwanie zarządzania, które powinno być jak najszybciej przywrócone.             
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Summary: The main goal of this article is identification of the essence of 

management – what is it about, what’s most important. The management is different in 

the other forms of organizations, in the small and middle size firms and different in the 

big corporations. But parallelly there are some features of management common for 

all of them. 

We have several dimensions of management: professional and pragmatic, economical, 

social and humanistic, moral, legal. So it is why management is difficult but 

interesting, too.    

Contemporary, every good definition of management ought to consist the next key 

words: defining goals, problem solving, shaping the present and preparation for the 

future, functions of management, management as a process, respecting and promotion 

values, respect for law, ethics and good customs. 

The article shows several models of functions of management, author’s model in it. 

In the second part this text five main challenges of global management are presented.   

Key words: essence of management, functions of management, challenges of 

management, sustainability, populism and management  
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O etyce stanowienia cen 

Prof. ndzw. dr hab. Piotr Masiukiewicz 

Instytut Zarządzania Wartością SGH w Warszawie 

Prezes ZG TNP 

Streszczenie: Ważnym obszarem ochrony konsumenta jest stanowienie cen. Zakazy 

prawne stosowania niektórych rodzajów cen występują we wszystkich krajach 

rozwiniętych; także regulowane są w dyrektywach Unii Europejskiej i wytycznych 

OECD. Do cen nieetycznych zalicza się zarówno ceny prawnie zakazane jak i ceny 

nadmiernie wysokie. Przedsiębiorstwa i branże mają współcześnie kodeksy dobrych 

praktyk lub kodeksy etyczne; na ogół nie poświęcono w nich miejsca dla problematyki 

stanowienia cen. 

W artykule przedstawiono regulacje cenowe, w tym dotyczące cen zakazanych oraz 

case study nieetycznych i nieuczciwych praktyk cenowych w Polsce i Europie. 

Menedżerowie, jednakże nie zawsze mają świadomość odpowiedzialności cywilnej, a 

nawet karnej, za błędne decyzje cenowe. Potrzebna jest szersza edukacja menedżerów 

w zakresie kształtowania etycznych strategii cen oraz egzekwowanie kodeksów 

etycznych w przedsiębiorstwach. 

Wstęp  

Ochrona konsumenta znajduje szerokie odzwierciedlenie w regulacjach Unii Europejskiej; 

ważnym etapem w rozwoju polityki prokonsumenckiej było włączenie zasady ochrony 

konsumenta do traktatu Unii Europejskiej z Maastricht (art. 103.3 oraz 129a). Problematyka 

ta znajduje także odzwierciedlenie w wielu dyrektywach i zaleceniach UE. Są to między 

innymi: dyrektywa w sprawie nieuczciwych praktyk w umowach zawieranych z 

konsumentami, zalecenie w sprawie płatności elektronicznych, dyrektywa w sprawie kredytu 

konsumpcyjnego, dyrektywa w sprawie transgranicznego świadczenia usług finansowych 

oraz dyrektywa w sprawie mylącej reklamy. 

Ważnym obszarem ochrony konsumenta jest stanowienie cen. Zakazy przez prawne 

stosowania niektórych rodzajów cen występują we wszystkich krajach rozwiniętych; zakaz 

stosowania takich cen jak dumpingowe, kartelowe czy transferowe występuje także w 

dyrektywach Unii Europejskiej i wytycznych OECD. Niektóre regulacje prawne nie zawsze 

są precyzyjne, stąd znaczącą rolę odgrywają także krajowe wyroki sądowe oraz wyroki ETS. 

Menedżerowie odpowiedzialni za politykę cenową, jednakże nie zawsze mają świadomość 
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odpowiedzialności cywilnej a nawet karnej za błędne decyzje w tym obszarze. Jednakże 

najważniejsza konsekwencja dla biznesu – jeśli klienci zorientują się w nieuczciwej strategii 

cenowej – to utrata klientów. 

Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja kryteriów etycznych w procesie stanowienia cen 

w gospodarce oraz analiza stosowania cen prawnie zakazanych jako nieetycznych decyzji. 

Mieści się to w nowej koncepcji zarządzania cenami, zwanej inteligencją cenową 

przedsiębiorstwa
47

. 

W opracowaniu wykorzystano metody: analizy literatury, analizy prawnej oraz studia 

przypadków. 

1 Podstawy etyki w stanowieniu cen rynkowych i urzędowych  

W każdym społeczeństwie funkcjonują pojęcia cen sprawiedliwych i niesprawiedliwych; 

można to przyjąć jako aksjomat. Różne bywają jednak kryteria zaliczania cen do tych 

kategorii. Niewątpliwie ceny zakazane prawnie czy lichwa (w instytucjach finansowych) są 

oceniane jako niesprawiedliwe. W ekonomii islamu stosowanie wszelkiej lichwy jest 

zakazane
48

. 

Niesprawiedliwe uzyskiwanie wysokich dochodów na ogół wiąże się w biznesie z nieuczciwą 

polityką cenową. Problem sprawiedliwości w wielu obszarach działalności człowieka, 

dyskutowany od lat, w kwestii cen na rynku (w tym także stanowionych przez państwo) nie 

doczekał się szerszych badań i publikacji. 

Klasyczny, rynkowy podział typów cen obejmuje ceny oparte o koszty, o popyt i o 

konkurencję. Druga powszechnie stosowana klasyfikacja to ustalanie cen wolnych 

(rynkowych) i regulowanych (przez państwo)
49

. Występują także w praktyce tzw. ceny 

socjalne; to znaczy z dopłatą budżetu państwa (np. niektóre wyroby dla niemowląt). 

Wykorzystując inne klasyfikacje z punktu widzenia kryterium etyki, zwykle do cen 

nieetycznych zalicza się: 

- ceny nadmiernie wysokie (rabunkowe kształtowanie cen), 

                                                 
47

 R. Zinoecker, T. Nowak, G. Świętek, Budowanie inteligencji cenowej, Harvard Business Review Pl, no 2/2012 

48
 P. Masiukiewicz,  Marketing w enklawach finansowych, Difin, Warszawa, 2007, s. 173 i nast. 

49
 P. Masiukiewicz, Ograniczenia konkurencji cenowej na rynku usług bankowych, Prakseologia, PAN, nr 

140/2000, Masiukiewicz P. Marketing w enklawach finansowych, Difin, Warszawa, 2007 
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- ceny dumpingowe (tj. poniżej kosztów), 

- ceny prawnie zakazane (ceny kartelowe, wiązane, ceny transferowe, ceny dyskryminacyjne, 

ceny eksponowane jako niepełne np. podawane bez VAT i inne), 

- ceny medialne (oferta zawiera tyle uwarunkowań, że spełnia je mniej niż 0,001% 

potencjalnych klientów). 

Rabunkowe kształtowanie cen jako pojęcie odnoszące się do strategii cen, zostało opisane 

przez B. Lundena
50

. Autor ten uważa, że głównym celem rabunkowego kształtowania cen jest 

nie zwiększanie sprzedaży, lecz osłabienie innego przedsiębiorstwa; nawet jeśli będzie to 

oznaczało straty we własnej firmie. Taka strategia bywa stosowana przez duże 

przedsiębiorstwa. Oczywiście ważny jest dobry staying power takiej firmy, by mogła 

przetrwać okres walki konkurencyjnej; a metodą jest tu zwykle stosowanie cen 

dumpingowych. 

Dość powszechną praktyką jest wchodzenie na rynek z nowym produktem lub ze starym 

produktem, ale na nowy rynek z wykorzystaniem niskiej ceny. Takie ceny są zwykle znacznie 

niższe niż te oferowane przez konkurentów; chodzi oczywiście o pozyskanie klientów. Po 

okresie oswajania klientów z nowym produktem (marką) zwykle ceny zostają podniesione do 

"normalnego" poziomu. Jednak strategia niskich cen może w tym przypadku być w różnym 

stopniu rozłożona na etapy. Zdaniem M. Matusiaka, nagłe podniesienie cen po krótkim 

okresie promocyjnym jest zwykle źle odbierane przez klientów, chyba, że wcześniej są oni o 

tym uprzedzani. Zmiana w strategii cenowej ma zazwyczaj kontekst etyczny. Stąd gwałtowne 

zmiany cen, zwłaszcza podwyżki cen, noszą silny negatywny kontekst etyczny, który 

niekiedy może zagrozić reputacji danej marki. Dlatego każda podwyżka cen, a nawet niekiedy 

także obniżka cen produktów powinna być szczegółowo analizowana z punktu widzenia 

kontekstu etycznego i kodeksu etycznego firmy
51

. 

Istnieje oczywiście kategoria cen nowości, która to cena bywa nieraz bardzo wysoka w 

pierwszym okresie produkcji i sprzedaży towaru i nie jest to etycznie naganne.  

Zawsze stanowienie cen niezgodnych z prawem jest nieetyczne. Na przykład zachęcanie do 

spożycia alkoholu w restauracjach w ramach promocji happy hour (tj. w określonych 

godzinach, np. dwa piwa w cenie jednego) jest typowym przykładem łamania ustawy o 

                                                 
50

 B. Lunden,  Prissattning, Bjorn Lunden Information AB, Stockholm, 2008, s. 52 i nast. 

51
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http://www.log24.pl/artykuly/zagrozenia-prowadzace-do-nieetycznych-strategii,236
http://www.log24.pl/artykuly/zagrozenia-prowadzace-do-nieetycznych-strategii,236


54 

 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz nieetycznej promocji 

cenowej
52

.       

Ustawa z 23.08.07 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w niewielkim 

zakresie odnosi się do stanowienia cen
53

. Praktykę rynkową uznaje się za działanie 

wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może 

powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której 

inaczej by nie podjął. (art. 5 ustawy). Wprowadzające w błąd działanie może w szczególności 

dotyczyć: ceny, sposobu obliczania ceny lub istnienia szczególnej korzyści cenowej. Praktykę 

rynkową uznaje się za zaniechanie wprowadzające w błąd, jeżeli pomija istotne informacje 

potrzebne przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy i tym samym 

powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej 

umowy, której inaczej by nie podjął. Cytowana ustawa zakazuje także prezentowania 

produktu jako „gratis”, „darmowy”, „bezpłatny” lub w podobny sposób, jeżeli konsument 

musi uiścić jakąkolwiek należność, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów związanych z 

odpowiedzią na praktykę rynkową, odbiorem lub dostarczeniem produktu; 

Dyrektywa UE w sprawie mylącej reklamy odnosi się między innymi do takich nieuczciwych 

praktyk rynkowych, jak: 

- wykorzystywanie w reklamie tzw. cen medialnych, 

- podawanie niepełnych cen (np. oprocentowania kredytu, bez podania opłat i prowizji, 

cen biletów tanich linii lotniczych – bez dodatkowych opłat itp.), 

- prezentowanie nieaktualnych promocji cenowych, 

- podwyższanie cen w celu ich szybkiego obniżenia i eksponowania wysokiej obniżki 

ceny, 

- inne manipulacje informacją cenową. 

Współcześnie ważnym problemem jest utrata przez niektóre przedsiębiorstwa zdolności do 

świadomego kształtowania cen. Świadome tworzenie strategii cen określa się jako 

inteligencję cenową. Inteligencja cenowa opiera się na ocenie percepcji cen przez klientów, 

ocenie strategii cen konkurencji, ocenie poziomu komodyzacji, legalizmie stanowienia cen i 

jest niewątpliwie jednym z kluczowych czynników determinujących rentowność 
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przedsiębiorstwa. 
54

 Nieuczciwe praktyki cenowe, uzyskiwanie rentowności za wszelką cenę 

może dać w efekcie wysoki poziom „odrzucania cen” przez klientów i migrację klientów do 

innych sprzedawców (dostawców usług). 

Możliwości unikania sankcji karnych zwiększają prawdopodobieństwo działań 

nieetycznych i tworzenia potencjału nieuczciwości w stanowieniu cen. Jak ocenił prezes 

jednej z amerykańskich korporacji Jon Huntsman: Zarabianie pieniędzy jest obecnie 

prostsze niż kiedykolwiek. Ignorowanie tradycyjnych wartości moralnych także. Prowadzi to 

do niepokojących pytań: dlaczego kłamanie, oszukiwanie, nadinterpretowanie przepisów i 

wywijanie się od spełnienia zobowiązań zawartych w umowach w takim stopniu zakorzeniło 

się w społeczeństwie? Jak to się stało, że cel - osiągnięcie sukcesu materialnego, zaczął 

uświęcać wszelkie środki?
55

 Odpowiedzi można szukać w poziomie etyki, w akceptacji 

nieetycznych zachowań oraz preferowanych wartościach w zarządzaniu. 

 

Tabl. 1. Indeks akceptacji nieetycznych zachowań finansowych w Polsce 

Rok badania Indeks w pkt. Uwagi  

2016 

2017 

2018 

23,2 

21,7 

23,2 

Indeks opracowany 

przez prof. A. 

Lewicka-Strzałecką 

Źródło: Raport KPF: Moralność płatnicza Polaków. Edycja III, www.egospodarka.pl/142563,nieetyczne-

zachowania-finansowe..., dostęp 20.10.18 

 

W Polsce indeks akceptacji nieetycznych zachowań finansowych jest dość wysoki, co 

zapewne przekłada się także na niską etykę biznesu w zarządzaniu cenami (tabl. 1). 
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Tabela 2. Rangi poszczególnych grup wartości w zależności od typu organizacji  

(w % odpowiedzi) 

Lp. Znaczenie danej grupy wartości 
Spółki 

akcyjne 

Inne 

przedsię-

biorstwa 

Sektor 

publiczny 
Ogółem 

1, 

 

Najważniejsze są wartości 

ekonomiczne, obok respektowania 

prawa 

35,8 32,5 24,5 32,6 

2. 

Wartości ekonomiczne mają dla nas 

znaczenie kluczowe, znaczenie 

kluczowe ma również respektowanie 

prawa, norm etycznych i dobrych 

obyczajów 

57,5 56,8 51,0 56,4 

3. 

Wartości pozaekonomiczne – etyczne, 

kulturowe, obywatelskie, związane z 

rozwojem, ekologią – są u nas uważane 

za równie ważne; żadna z grup wartości 

nie jest traktowana priorytetowo 

6,0 10,3 20,4 10,2 

4. Inne odpowiedzi 0,7 0,3 4,1 0,8 

 Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: Zarządzanie respektujące wartości, red. A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk, Difin, Warszawa, 2016, 

s.22 

 

Ponad 1/3 badanych menedżerów (nieco mniej w sektorze publicznym) w Polsce uważała, iż 

ważne w zarządzaniu są tylko wartości ekonomiczne (tabl. 2); dla tej grupy strategie cenowe 

są zapewne wyłącznie instrumentem kreowania dochodów.  

Problem społecznej akceptacji cen (głównie cen regulowanych) dość ostro występował w 

gospodarce socjalistycznej; wywołując masowe protesty robotników. Współcześnie 

przyswojenie lub odrzucenie cen przez konsumentów jest wynikiem z jednej strony poziomu 

dochodów a z drugiej heurystyk i postaw zakupowych. 
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2. Regulacje cen zabronionych  

Zakazy prawne stosowania niektórych cen występują we wszystkich krajach rozwiniętych; 

zakaz stosowania takich cen jak dumpingowe, kartelowe czy transferowe występuje w 

dyrektywach Unii Europejskiej. (rys. 1). Zawsze jednak ostateczna ocena, czy cena jest 

zakazana i stanowi przestępstwo należy do sądu. Ceny wprowadzające w błąd, to fałszywe 

prezentowanie istoty cen sprzedawanych produktów. Są to na przykład ceny bez VAT, ceny 

medialne (faktycznie niedostępne dla klientów), ceny wieloskładnikowe bez podania pełnej 

ceny (na przykład nie podawanie prowizji, jako elementu ceny wieloskładnikowej kredytu, a 

tylko jego oprocentowania)
56

.  

 

Rys. 1. Rodzaje cen zabronionych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Dyskryminacja cenowa polega na stosowaniu różnych cen na ten sam produkt w 

porównywalnych warunkach sprzedaży dla różnych grup konsumentów. W wielu krajach 

praktyki te są zakazane
57

. Na przykład w USA - ustalaniu różnych cen dla nabywców tego 

samego produktu (ceny dyskryminacyjne, np. wyższe dla klientów o innym kolorze skóry), 

przeciwdziała tzw. ustawa Robinsona-Patmana (uchwalona już w latach 30-tych). 

Do najczęstszych nieprawidłowości w stanowieniu cen na rynku finansowym należą
58

:  

- kredyty nieoprocentowane (oferowane tylko prowizje i opłaty – ale bardzo wysokie), 

- stopa dyskontowa jako podstawa algorytmu oprocentowania prostego lub składanego, 

- algorytmy stopy podstawowej krępujące bieżącą reakcję na zmiany rynkowe, 

- prowizje od wypłaty lokat, opłaty za reklamacje, wygórowane odsetki za zwłokę, itp. 

nieuzasadnione ceny, 

- omijanie pułapów cen ustalonych przez nadzór finansowy (banki w kryzysie, 

realizujące programy naprawcze), 

- oferowanie lokat antypodatkowych; w tym polisolokat (cena jest niższa niż byłaby z 

podatkiem dochodowym),  

- ceny wprowadzające w błąd: np. pokazywanie kosztu odsetek dla klienta zamiast 

prezentowania stopy rzeczywistej lub oferowanie kredytu z dyskontem (tj. odsetki 

płatne z góry), stosowanie cen medialnych, 

- niedostępność lub nierzetelność informacji cenowych w ofertach. 

Odrębnym problemem badawczym jest nieetyczny marketing; oparty o nierzetelne informacje 

cenowe
59

. 

System instytucjonalny ochrony konsumenta, w tym kodeks etyki bankowej, powinien 

przeciwdziałać powyższym złym praktykom; nie zawsze niestety czyni to skutecznie. 
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3. Kodeksy etyczne a ceny 

Każde szanujące się przedsiębiorstwo i branża mają dziś kodeksy dobrych praktyk lub 

kodeksy etyczne; czy jednak poświęcono w nich miejsce dla problematyki stanowienia 

cen? Nie zawsze. 

W ustawowej regulacji kodeks dobrych praktyk rozumie się jako zbiór zasad 

postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, 

którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej 

liczby praktyk rynkowych
60

.  

Istotą kodeksów dobrych praktyk pozostaje to, że nie są to normy narzucane w drodze 

ustawowej lub na podstawie innych przepisów powszechnie obowiązujących, lecz 

ustanawiane są przez samych przedsiębiorców lub ich zrzeszenia (tzw. self-regulatory 

system). Kodeksy dobrych praktyk mogą być ustanowione przez członków danej branży (np. 

Radę Reklamy, Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, Związek Banków Polskich) i 

obowiązują tylko tych członków danej społeczności, którzy do niej przystąpili. 

Weryfikowanie właściwego przestrzegania norm, określonych w takim kodeksie należy do 

organów wewnętrznych organizacji, która takie normy ustanowiła. Ustawy nie nakładają na 

przedsiębiorców nakazu zastosowania kodeksu dobrych praktyk w danej branży ani nie 

wkraczają w zasadzie w samoregulacje przedsiębiorców, a jedynie poprzez wskazanie 

kryteriów czy konkretnych zakazów określają ramy prawne dla ich tworzenia. Konsumenci 

postrzegają bowiem takie kodeksy jako znaki jakości (spełnienie pewnych norm 

jakościowych usługi), co wpływa na wzrost zaufania do przedsiębiorcy będącego 

sygnatariuszem takiej samoregulacji. 

Nieuczciwymi praktykami rynkowymi, w świetle regulacji ustawowych, w każdych 

okolicznościach są następujące praktyki rynkowe wprowadzające w błąd
61

:  

1) podawanie przez przedsiębiorcę informacji, że zobowiązał się on do przestrzegania 

kodeksu dobrych praktyk, jeżeli jest to niezgodne z prawdą;  

2) posługiwanie się certyfikatem, znakiem jakości lub równorzędnym oznaczeniem, nie mając 

do tego uprawnienia;  
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3) twierdzenie, że kodeks dobrych praktyk został zatwierdzony przez organ publiczny 

lub inny organ, jeżeli jest to niezgodne z prawdą. 

Nieuczciwe praktyki, w tym PR i reklama, stosowane wśród przedsiębiorstw prowadzących 

wojny konkurencyjne o udział w rynku (w tym wojny cenowe), a także wśród instytucji 

finansowych, spowodowały zainteresowanie tą problematyką organów Unii Europejskiej.
62

 

Wydano dyrektywę dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez 

przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym, a kraje członkowskie 

zobowiązano do implementacji dyrektywy w ramach prawa krajowego.
63

  

W wielu kodeksach nie ma odniesienia do strategii cenowych, ale są dobre wyjątki. Na 

przykład firma Danone oczekuje, by jej Kodeks Etyczny znalazł jednolite zastosowanie w 

całym holdingu, np. w obszarze uzgadniania cen, kwestii segmentacji klientów, czy podziału 

na strefy wpływu członków holdingu
64

. 

4. Nieetyczne decyzje cenowe. Studia przypadków 

4.1.Nieetyczna strategia informacji cenowej  

Porównywarki cenowe w Internecie stały się ważnym elementem zakupów dokonywanych 

przez Internet. W szybki sposób informują o tym, gdzie i w jakiej cenie dostępne są 

poszukiwane przez klientów produkty. 

Klienci cenią porównywarki, ponieważ te w szybki i właściwie bezproblemowy sposób 

dostarczają informacji na temat poszukiwanego produktu. Podają ceny oraz porównują oferty 

z największych sklepów internetowych w kraju. Dostarczają również danych na temat 

poziomu zadowolenia użytkowników z określonego produktu, jak i współpracy z danym 

sprzedawcą. Wszystkie najpotrzebniejsze informacje zostają przedstawione jak na tacy. Nie 

pozostaje zatem nic innego, jak tylko przenieść się na odpowiednią stronę internetową i 
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dokonać zakupów. Jednakże nie zawsze proces zakupowy przebiega dokładnie z opisanym 

modelem. Internetowe porównywarki cen coraz częściej oskarżane są o stosowanie 

nieuczciwych praktyk na rynku e-commerce. 

Zasadą działania porównywarek jest to, że powinny one pokazywać ceny oferowane przez 

kilkadziesiąt sklepów, aby użytkownik mógł je porównać i wybrać ofertę, która najbardziej 

mu odpowiada ze względu na koszt zamówienia, sposoby dostarczenia produktu, formy 

płatności oraz jeszcze inne kryteria, które potencjalny kupiec może wziąć pod uwagę. 

Jednakże fakt otrzymania listy wyników nie zawsze jest zgodny z tym, co przechowują bazy 

danych porównywarek. Może się okazać, że ich parametry są ustawione w taki sposób, że 

pokazują jedynie najniższe ceny wyszukiwanych towarów.
65

 I tak portale, które miały chronić 

interesy konsumentów stały się rzecznikami producentów; co należy uznać za moralnie 

naganne. 

4.2.Kartel cenowy metali szlachetnych 

Zmowy cenowe (kartele) są w praktyce trudne do wykrycia; zwykle uczestnicy kartelu są 

bardzo lojalni wobec siebie, a drobne odchylenia od ustalonej poufnie ceny danego towaru 

wytrącają argumenty urzędom ds. konkurencji. Siedem szwajcarskich banków 

prawdopodobnie utworzyło kartel i ustalało ceny metali szlachetnych: złota, srebra, platyny i 

palladu. Szwajcarska Komisja ds. Konkurencji (organ rządu krajowego) wszczęła 

dochodzenie w sprawie sprzecznego z prawem ustalania cen metali szlachetnych przez banki 

na rynku szwajcarskim. Postępowanie to kolejny efekt kontroli banków, które usiłują 

obchodzić prawo. Chodziło o dwie szwajcarskie instytucje finansowe UBC i Julius Baer oraz 

pięć banków zagranicznych: HSBC, Deutsche Bank, Barclays, Morgan Stanley i Mitsui Bank. 

Miały one zawierać nielegalne porozumienia w sprawie cen metali szlachetnych. Szwajcarski 

urząd podejrzewał również, że niektóre banki mogły ustalać także wysokość spreadów 

walutowych.
66

 

Bankom grozi kara w wysokości do 10 proc. rocznych przychodów. Nie są jeszcze znane 

dokładne straty, jakie spowodować mogły nielegalne zmowy cenowe banków; można sądzić, 

iż będą to miliony franków szwajcarskich.  
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4.3.Nieetyczna cena kredytu PKO BP 

W ofercie banków pojawiają się też nieuczciwe i nieetyczne informacje cenowe. Mimo 

mocno zawyżonych cen, z powodu niskiej edukacji finansowej społeczeństwa, znajduje taka 

oferta nabywców. 

Przykładem jest oferta banku PKO BP (Skarb Państwa jest jego strategicznym właścicielem) 

w 2016 roku. Bank oferował kredyt konsumpcyjny o oprocentowaniu 1%. Reklama tego 

produktu była intensywna (TV, prasa, ulotki). Jednakże drobnym drukiem w reklamach 

poinformowano, że oprocentowanie dotyczy 0,5 roku, prowizja wynosi 9,99%. Całkowity 

koszt tego kredytu dla klienta wyrażony w RRSO wynosił zatem 45,75% p.a., w sytuacji, gdy 

depozyty były przyjmowane w tym czasie przez większość banków na 1-2 %! Po kilku 

miesiącach ofertę wycofano.      

Jest to przykład pokazujący, że niektórzy menedżerowie w bankach mają dalej poważny 

problem z etyką biznesu, nawet sui generis w państwowych  instytucjach finansowych.  

4.4.Leki z Turing Pharmaceuticals 

Stale pojawiają się informacje o usługach paramedycznych (i własnych lekach) świadczonych 

przez hochsztaplerów, o zawyżonych cenach leków, o szkodliwych farmaceutykach
67

. 

Akerlof i Shiller zwracają uwagę, że FDA (rządowa agencja leków w USA) wystawia się na 

oszukańcze chwyty ze strony firm farmaceutycznych; pozostawiając im pięć stopni swobody 

w przeprowadzaniu prób klinicznych oraz w prezentacji ich wyników; system ten jest 

nieefektywny
68

. 

Głośnym przykładem upadku moralności przedsiębiorcy, był casus Martina Shkreliego, 

menedżera i właściciela firmy farmaceutycznej Turing Pharmaceuticals w USA. W 2015 r. 

podjął on decyzję o podniesieniu ceny za tabletkę leku daraprim z 13,5 do 750 USD
69

. 

„Musimy zacząć zarabiać na tym leku” tłumaczył 55-krotną podwyżkę ceny specyfiku 

stosowanego w terapii osób chorych na AIDS, na który wystawia się tylko w USA ok. 9 tys. 

recept rocznie.
70

 Daprim został włączony przez WHO na listę leków podstawowych, co 

                                                 

67
 P. Masiukiewicz, Appropriation Economics versus Managers’ Ethics, Journal of Applied Management and 

Investments, vol. 7, no. 3/2018 
68

 G. A. Akerlof, R. J. Shiller, Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa, Wydawnictwo PTE, Warszawa, 

2017, p. 174 oraz Oręziak L. Ciemna strona kapitalizmu – nie tylko w świetle książki G.A. Akerlofa i R.J. 

Shillera „Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa” Biuletyn PTE nr 2/2018 

69
 P. Strawiński, Martin Shkreli. Najbardziej znienawidzony człowiek w Ameryce, Forbes, 09.02.16 

70
 P. Kościelniak, Awantura o ceny leków, Rzeczpospolita, 22.09.2015 



63 

 

oznacza, że powinien być łatwo dostępny co do ilości i ceny. Na podnoszony przez media 

argument niskich kosztów produkcji (1 USD za tabletkę) w odpowiedzi menedżer wskazywał 

na inne koszty. Media dały mu kilka negatywnych przydomków (ucieleśnienie wszystkiego, 

co złe w kapitalizmie, moralnie upadły socjopata); prezydent D. Trump nazwał go 

rozpuszczonym bachorem
71

. Przeciwko tak drastycznej podwyżce opowiedziały się 

środowiska medyczne, argumentując dobrem pacjentów, a także inni producenci 

farmaceutyczni nie chcąc by branżę postrzegano jako bezduszną i chciwą. Media 

jednocześnie pokazały rozrzutny styl życia menedżera – ośmieszając jego argumenty. 

Ostatecznie Shkreli obniżył cenę leku dla szpitali, ale tylko do 375 USD. W końcu 2015r. 

menedżer został zatrzymany przez FBI pod zarzutem defraudacji w innej ze swoich spółek 

medycznych, jednak nie wpłynęło to na zmianę polityki cenowej leku daraprim.  

Wolny rynek leków ma swoje prawa, ale przykład ten pokazuje jak niebezpieczny może być 

monopol.  

Przyjmując perspektywę deontologiczną, można stwierdzić, że decyzja Turing 

Pharmaceuticals była zgodna z prawem, ale okradziono ludzi chorych z ich godności, być 

może spowodowano zaciągniecie kredytów na ochronę zdrowia. Bogaty menedżer dał wyraz 

swojej obojętności wobec społeczeństwa. Tak wysoka cena produktu nabywanego w wyniku 

choroby, jest daleka od wspieranej przez teorię deontologiczną etyki – koncepcji 

sprawiedliwej polityki cenowej. 

Zakończenie  

Problem etyki stanowienia cen jest ważny zarówno dla pozycji konkurencyjnej 

przedsiębiorstw, jak i relacji z interesariuszami; w tym w oparciu o programy społecznej 

odpowiedzialności biznesu. Do cen nieetycznych zalicza się zarówno ceny prawnie zakazane 

jak i ceny nadmiernie wysokie. Można zatem wprowadzić do dyskusji kategorię cen 

społecznie odpowiedzialnych. Jest to szczególnie ważne w segmentach rynku wrażliwych 

cenowo (żywność, leki i inne). 

Menedżerowie odpowiedzialni za politykę cenową, jednakże nie zawsze mają świadomość 

odpowiedzialności cywilnej a nawet karnej za błędne decyzje w tym obszarze. 
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Instrumenty oddziaływania na etyczne stanowienie cen muszą być dostosowane do specyfiki 

branży i mogą obejmować na przykład: 

- monitoring strategii cen w duzy6ch i średnich firmach, 

- egzekwowanie zapisów kodeksów dobrych praktyk (kodeksów etyki), 

- presja mediów; piętnowanie negatywnych przypadków nieetycznych cen, 

- wykluczanie z konkursów i nagród (np. Gazele Biznesu) przedsiębiorców stosujących 

nieetyczne ceny, 

- wprowadzenie omawianej problematyki do programów szkoleń i studiów dla 

menedżerów. 

Przedsiębiorstwa i branże mają współcześnie kodeksy dobrych praktyk lub kodeksy etyczne; 

na ogół nie poświęcono w nich miejsca dla problematyki stanowienia cen.       

Potrzebna jest szersza edukacja menedżerów w zakresie kształtowania etycznych strategii 

cen. 
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Summary: Prices decisive it’s important area of consumer protection. Law prohibition 

of use some types of price are make in all development countries (include EU 

directives and OECD directions). To rank non-ethics prices among the prohibition 

prices and overmuch high prices. Enterprises and branches have had good praxis’s 

codes (or ethics code) contemporary, unfortunately it haven’t regulation of prices 

decisive in these codes.  

In this paper was showed price regulations (include prohibit prices) and case studies of 

non-ethics and dishonest price praxis in Poland and Europe. 

Managers hadn’t always consciousness for civil and criminal responsibility of faulty 

prices decisions. It is necessary large education of managers in area of strategies the 

prices ethics decisive and enforces of ethics codes in enterprises.  
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Ocena sprawnos ci geopolitycznej pan stw- poro wnawcze 
zastosowanie modelu formalnego oraz ocen eksperckich 

(na przykładzie Polski) 

Prof. dr hab. Mirosław SUŁEK 

Instytut Stosunków Międzynarodowych UW 

Streszczenie: Celem artykułu jest prezentacja metodyki oceny sprawności 

geopolitycznej państw na przykładzie Polski. Każda ocena sprawności działania 

wymaga znajomości nakładów i efektów. W ocenie sprawności geopolitycznej w 

charakterze nakładów i efektów wystąpią dwa rodzaje parametrów. Pierwszy to 

wskaźniki potęgi, tworzące układ sił, który jest najważniejszą cechą każdego systemu 

międzynarodowego. Sukces jest wtedy, gdy wskaźniki potęgi rosną; niepowodzenie, 

gdy wskaźniki potęgi maleją. Zostały one uzyskane w wyniku zastosowania modelu 

formalnego. Druga grupa wskaźników to pozycja międzynarodowa państw wskazana 

przez wybrane grupy eksperckie. Pomiarem i oceną potęgi i pozycji państw zajmuje 

się potęgometria, która jest subdyscypliną geopolityki. W artykule zastosowałem 

zarówno model formalny, jak i oceny eksperckie. 

Słowa kluczowe: prakseologia, geopolityka, sprawność geopolityczna, potęga państw, 

pozycja międzynarodowa państw. 

Wstęp 

Tradycyjna prakseologia poszukiwała ogólnych zasad sprawnego działania, czyli 

racjonalnego działania w ogóle, a więc ważnych we wszystkich dziedzinach życia. Takie 

zasady niewątpliwie istnieją, ale mają one zbyt ogólny charakter, by były rzeczywistym 

wsparciem przy podejmowaniu różnych decyzji. W nowym ujęciu, prakseologia zajmuje się 

specyficznymi zasadami działania oraz specyficznym rachunkiem nakładów i efektów; 

specyficznym, tzn. odniesionym do trzech sfer ludzkiego działania – gospodarki, pola walki 

oraz geopolityki (w stosunkach wewnątrz państwa - polityki), które opierają się na odmiennej 

logice działania, a więc i na odmiennym rozumieniu nakładów i efektów oraz rachunków 

efektywności. Gospodarką zajmuje się ekonomia, polem walki – sztuka wojenna, natomiast 

polityką – teoria polityki. Na scenie międzynarodowej państwa rywalizują o potęgę – jest to 

rywalizacja geopolityczna, która jest grą o sumie zerowej (stałej), co oznacza, że przyrost 

potęgi jednych państw związany jest ze stratą potęgi innych państw. 



68 

 

Celem artykułu jest przedstawienie metodyki oceny sprawności geopolitycznej państw na 

przykładzie Polski. W charakterze nakładów i efektów wystąpią wskaźniki potęgi państw, 

tworzące układ sił, który jest najważniejszą cechą każdego systemu międzynarodowego. 

Sukces jest wtedy, gdy potęga państwa rośnie, natomiast niepowodzenie – gdy potęga 

państwa maleje. Najczęściej w ślad za zmianami potęgi idą zmiany pozycji międzynarodowej. 

Pomiarem i szacunkami potęgi państw oraz kalkulacjami geopolitycznymi zajmuje się 

potęgometria, będąca subdyscypliną geopolityki - jej ilościowym, operacyjnym wymiarem. 

Wskaźniki potęgi można uzyskać dwiema głównymi drogami. Pierwsza to zastosowanie 

wybranego modelu formalnego; druga – to zastosowanie ocen eksperckich. W artykule 

zastosowałem obie możliwości. 

1. Metodyka badań 

Ocena sprawności jakiegokolwiek działania wymaga znajomości nakładów i efektów. Nie ma 

z tym większych problemów w gospodarce czy nawet w sztuce wojennej, ale w geopolityce 

sytuacja jest odmienna. W związku z tym, że geopolityka koncentruje się na analizie 

stosunków międzynarodowych w kategoriach potęgi i pozycji, w artykule przedstawiłem 

wskaźniki potęgi i pozycji w charakterze nakładów i efektów. Czynię to dwutorowo. Z jednej 

strony oparłem się na syntetycznych wskaźnikach potęgi państw, wynikających z 

zastosowania modelu formalnego; z drugiej – wykorzystałem wskazania pozycji państw przez 

wybrane grupy eksperckie
72

. 

Czym jest pozycja międzynarodowa państw? Wychodząc od tezy, wg której stosunki 

międzynarodowe dadzą się wyrazić jako stosunki sił i interesów ich uczestników, możemy ją 

zdefiniować jako miejsce danego państwa w hierarchii międzynarodowej, wyznaczone przez 

jego potęgę oraz czynniki korygujące. Te ostatnie mogą mieć charakter wzmacniający (np. 

długie tradycje polityczno-wojskowe, sojusze, przyjaciele, dobre rządzenie, spójność 

wewnętrzna, korzystne położenie geograficzne) lub osłabiający (np. wrogowie, nieudolne 
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 Szerzej o metodyce badania nakładów i efektów pisałem w: M. Sułek Nakłady i efekty w ludzkim działaniu, 

(w:) E. Kwiatkowski, B. Liberda (red.), Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia, IX Kongres 
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rządy, skonfliktowane społeczeństwo, niekorzystne położenie geograficzne). Do czynników 

wzmacniających można też zaliczyć udział w organizacjach międzynarodowych, liczbę 

ambasad i misji dyplomatycznych, czy zakres pomocy zewnętrznej (humanitarnej czy 

rozwojowej). Tak czy inaczej, główną determinantą pozycji każdego państwa jest jego 

potęga. W luźniejszym związku z potęgą pozostaje rola państwa.  

Eksperci wskazywali na pozycję państw, a nie bezpośrednio na potęgę. W większości 

przypadków istnieje ścisłe powiązanie między obiema kategoriami, ale są godne uwagi 

wyjątki. Do nich należy np. Izrael, którego pozycja międzynarodowa, wynikająca z potęgi jest 

niższa niż faktyczna, co wynika głównie z posiadania broni jądrowej, obronnie 

zorganizowanego społeczeństwa oraz ze wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych. 

Waga zagadnienia pozycji międzynarodowej państw i innych uczestników stosunków 

międzynarodowych wynika z podstawowej cechy systemu międzynarodowego, a mianowicie 

jego hierarchiczności - hierarchiczność można przecież ujmować jako układ pozycji. Oznacza 

to, że państwa – mimo formalnej równości wobec prawa - nie są równe w procesie 

wzajemnych oddziaływań. „Pozycja” międzynarodowa państw często występuje obok 

„potęgi”, „roli” czy „statusu”. Niewątpliwie pojęcie pozycji w stosunkach międzynarodowych 

jest ważnym środkiem opisu międzynarodowego układu sił, w którym względnie samodzielne 

podmioty (państwa ugrupowania państw czy po prostu jednostki polityczne) starają się 

realizować swoje cele, dysponując określoną siłą.  

Jako model formalny zastosowałem formułę własną, która będzie przedstawiona w dalszej 

części artykułu, natomiast wszystkie badania grup eksperckich przeprowadziłem osobiście. 

Badania ankietowe na temat postrzegania pozycji państw prowadzę nieprzerwanie od 2003 r. 

z różnymi grupami studentów lub słuchaczy, z którymi miałem okazję prowadzić zajęcia. 

Niektóre wyniki tych badań były publikowane
73

. Na potrzeby artykułu opieram się wyłącznie 

na badaniach własnych z lat 2003-2017. 
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 Zob.: M. Sułek, Postrzeganie potęgi państw przez wybrane grupy eksperckie, „Stosunki Międzynarodowe – 

International Relations” 2007, nr 1-2, s. 121-140. W artykule tym przedstawiłem m.in. wyniki podobnych badań, 

zawartych w: N.Z. Alcock, A.G. Newcomb, The perception of national power, „Journal of Confict Resolution” 

1970, t. 14, nr 3, s. 335-343; Ch.F. Doran, K.Q. Hill, K.R. Mladenka, K.W. Wakata, Perceptions of national 

power and threat : Japan, Finland, and the United States, “International Journal of Group Tensions” 1974, nr 4 

(grudzień), s. 431-454; J.-Y. Caro, L’approche économique de la puissance, “L’Armement”, grudzień 1999, nr 

68, s. 123-129; idem, Structures de la puissance: pour une méthodologie quantitative, “Annuaire français de 

relations internationales” 2000, t. 1, s. 87-109. Zob. też: M. Sułek, Potęga jednostek politycznych w oczach 

polskich grup eksperckich, “Geopolityka” 2011, nr 5 (8), s. 2-8; idem, The Power of Political Units According to 

Polish Experts Groups in Years 2003-2011, Powermetric Information Network – 

http://powermetrics.bplaced.net/surveys/ - od 2016 r. strona nie istnieje. 

http://powermetrics.bplaced.net/surveys/
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Przebadane grupy eksperckie miały dość zróżnicowany charakter. Rozumiem, że mogą 

pojawić się zastrzeżenia co do uznania studentów za ekspertów. Moje dotychczasowe 

doświadczenie wskazuje na to, że jest to uzasadnione. Byli wśród nich: 

 słuchacze Podyplomowego Studium Obronności Państwa, Akademia Obrony 

Narodowej (2003-2005); 

 studenci stosunków międzynarodowych (Instytut Stosunków Międzynarodowych 

Uniwersytetu Warszawskiego), 4 roku studiów: dziennych (2003-2016), zaocznych 

(2013-2015) i wieczorowych (2009-2010; 2012); 

 słuchacze Studium Bezpieczeństwa Narodowego (Instytut Stosunków 

Międzynarodowych UW – 2004-2010); 

 słuchacze kursu attaché wojskowych (2004-2007); 

 słuchacze moich wykładów monograficznych (2010; 2016); 

 grupa studentów 3 roku stosunków międzynarodowych University of Istanbul (2013); 

 grupa studentów geografii 2 i 4 rocznika University of Prešov (2017); 

 grupa studentów 4 roku stosunków międzynarodowych Taras Shevczenko National 

University of Kyiv (2017). 

W wypadku polskich grup studenckich badanie prowadziłem po przeprowadzeniu 30-

godzinnego przedmiotu „Prognozowanie i symulacje międzynarodowe”, którego istotną 

częścią były badania nad potęgą państw. Badania w pozostałych grupach prowadziłem po co 

najmniej 2-godzinnym wprowadzeniu do zasadniczej tematyki. 

Eksperci otrzymywali kwestionariusz z narzuconym przeze mnie wykazem 40 państw, który 

podlega ciągłym zmianom, a raczej uaktualnieniom, ze względu na zmiany pozycji niemal 

wszystkich państw (tylko Stany Zjednoczone są niezmiennie na pierwszym  miejscu). 

Niektóre kraje wchodzą do listy, inne ją opuszczają. Jest rzeczą zrozumiałą, że nie ma 

jednoznacznych kryteriów, pozwalających uwzględnić określone państwa, a inne – nie. 

Niemniej jednak 15-letnie doświadczenie w tej dziedzinie pozwoliło mi dostatecznie 

zobiektywizować proponowany wykaz państw. Wyjątek zrobiłem w wypadku ukraińskiej 

grupy studenckiej – jedynie w tym wypadku na liście 40 państw umieściłem Ukrainę, która 

zajęła 31 pozycję (Polska – 25), mimo iż według wielu kryteriów na to nie zasługiwała. 

Dodajmy, że liczba 40 państw jest w jakimś sensie na wyrost; największe znaczenie mają 

pierwsze 20-25 miejsc. 
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Zadanie ekspertów było dwojakie. Pierwsze brzmiało: uszereguj przedstawione państwa 

według zajmowanej pozycji międzynarodowej – od największej do najmniejszej. Drugie 

zadanie polegało na określeniu profilu (głównych źródeł) tej pozycji. Chodziło o wskazanie 

grupy czynników (lub grup czynników), które zdeterminowały wskazaną pozycję. Badani 

mieli wybór spośród trzech grup – polityczno-militarnych, gospodarczych i demograficzno-

przestrzennych, przy czym mogli zaznaczyć jedną, dwie lub wszystkie trzy grupy. Wskazanie 

na jedną grupę czynników określało pozycję danego państwa jako jednowymiarową, a więc 

silnie niezrównoważoną. Wskazanie dwóch grup czynników prowadziło do określenia pozycji 

jako bardziej zrównoważonej, natomiast opowiedzenie się za trzema grupami czynników 

świadczyło o uznaniu danej pozycji za wysoce zrównoważoną (wielowymiarową).  

Państwa dążą, podobnie jak praktycznie wszyscy ludzie, do przetrwania i rozwoju. Aby 

przetrwać i rozwijać się, muszą dążyć do maksymalizacji swojej potęgi. Czym ona jest i co 

się na nią składa?  

Potęga państwa, czy jakiejkolwiek innej grupy społecznej, jest to zdolność do działań 

zbiorowych, wyrażająca się w zdolnościach produkcyjno-usługowych, ukierunkowanych na 

potrzeby pokoju (zdolność do działań twórczych) , jak i na potrzeby wojny (zdolność do 

działań destrukcyjnych). Jak z powyższego wynika, możemy mówić o dwóch rodzajach 

potęgi: o potędze cywilnej i o potędze wojskowej. Lepiej jest jednak operować pojęciem 

potęgi ogólnej (będącej sumą potęgi cywilnej i wojskowej) oraz osobno potęgi wojskowej 

(będącej częścią potęgi ogólnej. W stosunkach międzynarodowych na krótką metę większe 

znaczenie ma potęga wojskowa, natomiast na dłuższą metę – potęga ogólna.  

Metody badania i oceny pozycji są ściśle związane z metodami badania i szacowania potęgi 

państw, ale nie są tożsame. W każdym razie szacowanie czy pomiar potęgi jest punktem 

wyjścia. Na ten temat istnieje już spora literatura, czego nie można powiedzieć o ocenie 

pozycji, chociaż w niektórych ujęciach te dwie drogi się pokrywają. Główna przyczyna tej 

różnicy tkwi prawdopodobnie w tym, że potęga ma charakter bardziej obiektywny i trwały niż 

pozycja (która zależy np. od zmiany sojuszników czy wrogów)
74

.  

Można powiedzieć, że potęga państw zawsze podlegała szacunkom i ocenom, ale dopiero po 

drugiej wojnie światowej, stała się przedmiotem rozległych badań, co zaowocowało wieloma 
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 O pozycji międzynarodowej państw pisałem m.in. w : M. Sułek, Pozycja międzynarodowa Austrii (na 

podstawie wybranych wskaźników syntetycznych), „Studia Politica Germanica” 2014, nr 1 (3), s. 107-116. 
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propozycjami miar tej podstawowej kategorii stosunków międzynarodowych
75

. Ale do 

osiągnięcia daleko idącej zgody jeszcze daleko. 

Henry Kissinger, daleki raczej od stosowania metod ilościowych, dostrzegał potrzebę 

szacowania relatywnej siły państw czy regionów w tworzeniu porządku międzynarodowego
76

. 

Pod koniec książki pisze wprost: „Wydaje się, że nastała pora na ponowne oszacowanie sił. 

W teorii równowaga sił powinna być możliwa do skalkulowania (powinno być raczej: „W 

teorii układ sił powinien być możliwy do skalkulowania” – uwaga moja - M.S.); w praktyce 

uzgodnienie kalkulacji jednego kraju z kalkulacjami innych państw i osiągnięcie 

porozumienia w sprawie wzajemnych ograniczeń okazało się niebywale trudne”
77

. Dodajmy, 

że postęp w tej dziedzinie, choć powolny, następuje, a dzięki nowoczesnym metodom i 

technikom liczenia sytuacja będzie się poprawiać. 

2. Ocena sprawności geopolitycznej Polski 

Ocena sprawności w gospodarce i na polu walki jest możliwa dzięki temu, że możemy 

operować nakładami i efektami. Najczęściej stosowane są kryteria to PKB, eksport, 

bezrobocie, inflacja, deficyt budżetowy. Inaczej jest w geopolityce. Tu nie mamy typowych 

nakładów i efektów, dlatego kryteria oceny muszą być odmienne. Wymienia się tu często 

stabilność polityczną, prestiż międzynarodowy, poziom rozwoju społeczno-gospodarczego 

itp. Często dodaje się kryteria społeczne (poziom spójności ideowej społeczeństwa, rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego, zaufanie do władzy). Z punktu widzenia funkcjonowania 

państwa w czasie i przestrzeni takie ujęcie jednak nie wystarcza. Musimy przyjąć inne 

kryteria. Zgódźmy się z tym, że „… ostatecznym sprawdzianem danej polityki jest jej 

powodzenie; powodzenie oznacza zapewnienie przetrwania i wzmacnianie państwa”
78

. W 

związku z tym, że państwa dążą do maksymalizacji swojej potęgi, najlepszym sprawdzianem 

                                                 

75
 Ich szeroki opis zawiera: M. Sułek, Potęga państw. Modele i zastosowania, Wydawnictwo Rambler, 

Warszawa 2013. Jeszcze więcej propozycji omawia K.H. Höhn, Geopolitics and the Measurement of National 

Power (rozprawa doktorska), Hamburg 2011. 

76
 Zob.: H. Kissinger, Porządek światowy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016, s. 12. 

77
 Ibidem, s. 348. Roman Kuźniar w artykule recenzyjnym tak skomentował uwagę o „ponownym oszacowaniu 

sił”: „Odzywa się w tych zdaniach tęsknota  przedstawiciela jedynego globalnego mocarstwa do programowania 

świata (globalnej inżynierii)”. Zob.: R. Kuźniar, Henry’ego Kissingera rozważania o porządku światowym, 

„Sprawy Międzynarodowe” 2016, nr 2, s. 130. 

78
 K.N. Waltz, Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 

2010, s. 120. 
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sprawności (tu być może lepiej byłoby powiedzieć – skuteczności) polityki są 

przyrosty/spadki potęgi i – co za tym idzie – wzrosty i spadki pozycji. 

Jedną z formuł, która może być wykorzystana do oceny skuteczności polityki państw, czyli do 

pomiaru potęgi, jest model, zaproponowany przeze mnie jakiś czas temu
79

. Oto jego postać: 

 

𝑃𝑜 = 𝐷0,652 ∗ 𝐿0,217 ∗ 𝑎0,109, 

 

𝑃𝑤 = 𝑊0,652 ∗ 𝑆0,217 ∗ 𝑎0,109. 

 

Oznaczenia: 

Po – potęga ogólna, 

Pw –potęga wojskowa, 

D – produkt krajowy brutto, 

L – liczba ludności, 

a – powierzchnia terytorium, 

W – wydatki wojskowe, 

S – liczba żołnierzy służby czynnej
80

. 

 

Model ten pozwala liczyć dwa rodzaje potęgi – ogólną (gospodarczą) i wojskową. Potęga 

wojskowa wyrasta na bazie potęgi ogólnej (gospodarczej), ale – w związku z tym, że zakres 

militaryzacji jest w różnych państwach odmienny – na tej samej bazie można osiągnąć bardzo 

zróżnicowane potęgi wojskowe. Zaletą modelu jest łatwość w dotarciu do danych 

wyjściowych i jednoznaczność wyników, co nie wyklucza - w oparciu o opinie ekspertów -  

ich korygowania.  

Tabela 1 oraz wykres 1 pokazują dynamikę zmian potęgi ogólnej Polski (potęga wojskowa 

została pominięta) w latach po zimnej wojnie. Wyniki są odniesione do świata, którego 

                                                 
79

 Zob. M. Sułek, Podstawy potęgonomii i potęgometrii, WSEiA, Kielce 2001. 

80
 Zob. szerzej w: M. Sułek, Potęga państw…, op. cit., rozdz. V. 
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potęga jest zawsze równa 1. W tym wypadku wskaźniki potęgi, mimo iż formalnie są to 

liczby względne (odniesienie do świata jako całości), faktycznie mają charakter bezwzględny 

(stały punkt odniesienia), co umożliwia porównania międzynarodowe dla różnych okresów 

historycznych. Można je wyrażać w ułamkach (liczbach dziesiętnych), w procentach, 

promilach lub w jednostkach jeszcze mniejszych. Gdyby przyjąć, że potęga świata wynosi 1 

mir („mir” w języku rosyjskim oznacza „świat”), wtedy potęgę poszczególnych państw 

można by wyrażać w milimirach (mili – jedna tysięczna) lub nawet w mikromirach (mikro – 

jedna milionowa). Podobne miary są w powszechnym użyciu, np. 1 centymetr to jedna setna 

metra, natomiast 1 milimetr to jedna tysięczna metra. Potęgę wielkich mocarstw można 

wyrażać w ułamkach, ale w wypadku państw małych byłoby to niewygodne, dlatego lepiej 

jest używać milimirów (proponowany skrót to mM). 

Potęga Polski została wyrażona w milimirach. Przypomnijmy, że rywalizacja o potęgę jest grą 

o sumie zerowej co oznacza, że wzrost potęgi jednych państw oznacza spadek potęgi innych 

państw. Łatwo dostrzec, że z geopolitycznego punktu widzenia interesy państw zyskujących i 

państw tracących są całkowicie sprzeczne. 

 

Tabela 1. Dynamika zmian potęgi ogólnej Polski w latach 1992-2016 (w milimirach, 

czyli świat = 1000) 

 

Lata Potęga ogólna Lata Potęga ogólna Lata Potęga ogólna 

1990 3,949 1999 5,621 2008 7,464 

1991 4,492 2000 5,522 2009 6,795 

1992 4,593 2001 5,912 2010 6,745 

1993 4,582 2002 5,912 2011 6,696 

1994 4,778 2003 5,798 2012 6,354 

1995 5,241 2004 5,937 2013 6,414 

1996 5,564 2005 6,332 2014 6,456 
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1997 5,542 2006 6,479 2015 6,128 

1998 5,887 2007 6,896 2016 5,991 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń wykorzystujących model M. Sułka. Lata 2000-2012 – 

Program „Potęgi państw” (http://geopolityka.org/programy/potęgi-panstw; dostęp: 17.02.2014 r).; lata 2013-

2014; 2016 - obliczenia własne na podstawie danych Banku Światowego (odnośnie do PKB) oraz ONZ 

(odnośnie do liczby ludności). rok 2015 – R. Białoskórski, R. Kobryński, M. Sułek, Potęga państw 2017. 

Międzynarodowy układ sił w procesie zmian. Raport potęgometryczny, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 

Warszawa 2017, tab. 2, s. 42.  

 

Wykres 1. Potęga ogólna Polski w latach 1990-2016 (świat = 1000) 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w tabeli 1. 

 

Jak pokazuje wykres 1, w rozpatrywanym okresie można wyróżnić kilka punktów 

charakterystycznych, dotyczących kształtowania się potęgi ogólnej Polski.  Pierwszy to rok 

1990, kiedy osiągnęła ona minimum. W okresie1990-1998 nastąpił jej dość szybki wzrost, 

następnie przyszła stagnacja (okres 1998-2003). Po 2004 r. (po wstąpieniu do Unii 
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Europejskiej) nastąpił znowu przyspieszony wzrost potęgi, ale trwał on dość krótko – do 2008 

r., kiedy to w całym rozpatrywanym okresie osiągnęła maksimum (7,464 mM). Od tego czasu 

zarysowała się wyraźna tendencja spadkowa. W 2016 roku Polska osiągnęła zaledwie 5,991 

milimirów, co zbliżyło ją do poziomu z 2004 roku. 

W bardziej ogólnym ujęciu, cały okres (lata 1990-2016) można podzielić na dwa podokresy – 

wzrostu potęgi (lata 1990-2008) oraz okres spadku potęgi (lata 2008-2016). Trzeba 

powiedzieć, że okres wzrostu potęgi był odczuwany na arenie międzynarodowej, czego 

wyrazem był wzrost pozycji, uznania i prestiżu Polski na arenie międzynarodowej. 

Przytoczone dane sugerują, że w całym okresie po zimnej wojnie mieliśmy tylko dwa okresy 

wysokiej skuteczności polskiej polityki zagranicznej i wewnętrznej. Porównując jednak punkt 

startu i punkt końcowy można mówić o sukcesie – jeśli jednak trend spadkowy nie zostanie 

zatrzymany, za kilka lat Polska może wrócić do punktu wyjścia. Co poza tym mówią o Polsce 

przytoczone liczby? Przede wszystkim jest to znacznie poniżej 1% potęgi światowej (obecnie 

zbliża się do 0,5%). Spośród naszych sąsiadów, potęgę Polski przewyższają (2016 r.): 

Niemcy (2,65%) oraz Rosja (2,38%); mamy natomiast przewagę nad Ukrainą (0,23%), 

Czechami (0,22%) i pozostałymi sąsiadami. 

Jest zrozumiałe, że uzyskane wyniki dla potęgi ogólnej Polski nie zależały wyłącznie od 

polityków. Ale tak jest w każdej działalności – nigdy nie mamy pełni władzy nad 

sterowanymi systemami. Ludzie jednak są mniej zainteresowani przyczynami niż końcowymi 

rezultatami. 

W tabeli 2 zostały przedstawione zbiorcze wyniki dla zajmowanych pozycji (miejsc) Polski w 

latach 2000-2016 (wynikających z potęgi ogólnej) oraz w latach 2003-2017 (wynikających ze 

wskazań grup eksperckich). Pozycja wynikająca z modelu formalnego jest zawsze liczbą 

całkowitą. Inaczej jest w wypadku wskazań eksperckich – w związku z tym, że w danym roku 

liczyłem średnią wskazań przez badane grupy, pozycje nie są liczbami całkowitymi. Obie 

grupy wyników obrazuje wykres 2. 
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Tabela 2. Zmiany pozycji (miejsca) Polski w latach 2000-2016 na podstawie wielkości 

potęgi ogólnej (Model formalny) oraz średniej wskazań grup eksperckich (Eksperci) w 

latach 2003-2017 

 

 

Lata 

Model formalny Eksperci 

Potęga ogólna 

w mM 

(świat = 1000) 

 

Pozycja 

Zmiana pozycji 

w stosunku do 

roku ubiegłego 

 

Pozycja 

Zmiana pozycji 

w stosunku do 

roku ubiegłego 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

5,552 

5,912 

5,912 

5,798 

5,937 

6,332 

6,479 

6,896 

7,464 

6,795 

6,745 

6,696 

6,354 

6,414 

6,456 

6,128 

5,991 

22 

21 

20 

21 

21 

21 

22 

20 

19 

21 

22 

22 

23 

22 

22 

25 

25 

- 

+1 

+1 

-1 

0 

0 

-1 

+2 

+1 

21 

22 

22 

23 

22 

22 

25 

25 

- 

- 

- 

20,5 

20,5 

20,0 

22,7 

21,7 

22,5 

22,5 

21,3 

22,0 

26,0 

22,3 

26,0 

24,5 

25,0 

- 

- 

- 

- 

0 

+0,5 

-2,7 

+1 

-0,8 

0 

+1,2 

-0,7 

-4 

+3,7 

-3,7 

+1,5 

-0,5 



78 

 

 

Lata 

Model formalny Eksperci 

Potęga ogólna 

w mM 

(świat = 1000) 

 

Pozycja 

Zmiana pozycji 

w stosunku do 

roku ubiegłego 

 

Pozycja 

Zmiana pozycji 

w stosunku do 

roku ubiegłego 

2017 - - - 26,5 -1,5 

 

Źródło: obliczenia własne. 

 

Stosując model formalny, trzeba pamiętać, że kierunek zmian potęgi (wzrost czy spadek) nie 

musi iść w parze ze zmianą pozycji. Mogą tu wystąpić następujące przypadki: wzrost potęgi – 

wzrost pozycji; wzrost potęgi – spadek pozycji; spadek potęgi – wzrost pozycji; spadek potęgi 

– spadek pozycji. Wszystko zależy od tego, co dzieje się w całym otoczeniu 

międzynarodowym. Podobne sytuacje występują w sporcie – można poprawić wynik oraz 

poprawić pozycję, ale można poprawić wynik, ale spaść w klasyfikacji (gdyż inni będą mieć 

jeszcze lepsze wyniki) itd. 

Na wykresie 2 zastosowałem sztuczny zabieg – pozycje Polski przedstawiają liczby ujemne (a 

przecież nie ma ujemnych pozycji), aby pokazane punkty lepiej odzwierciedlały intuicyjny 

odbiór wzrostu/spadku pozycji (ruch w górę oznacza wzrost, ruch w dół – spadek). Oceniając 

wyniki przedstawione na wykresie 2 trzeba też pamiętać, że pozycja wskazana przez wielkość 

potęgi nie jest dokładnie tym samym, co wskazali eksperci. Ci ostatni kierują się w swoich 

ocenach dodatkowo czynnikami, które ją wzmacniają bądź osłabiają, a czego żaden model nie 

jest w stanie w satysfakcjonujący sposób uwzględnić. Poza tym, pominięte zostały wyniki dla 

potęgi wojskowej, które – zwłaszcza przy dużym stopniu militaryzacji - mają duży wpływ na 

pozycje państw. Ten przypadek nie dotyczył Polski. W związku z tym jednak, że wskaźniki 

potęgi ogólnej są głównymi determinantami pozycji międzynarodowej państw, 

zaprezentowane wyniki mogą być ze sobą porównywane. 
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Wykres 2. Pozycja (miejsce) Polski w latach 2000-2016 na podstawie wielkości potęgi 

ogólnej (Model formalny) oraz wskazań grup eksperckich (Eksperci) w latach 2003-2017 

(średnia ocen, bez UE) 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 2. 

 

Łatwa do zauważenia jest duża zgodność pozycji Polski, wynikającej z zastosowania modelu 

formalnego oraz ze wskazań eksperckich. Może to oznaczać – z jednej strony, że model jest 

wiarygodny, a z drugiej – że oceny eksperckie były profesjonalne. W większości wypadków 

eksperci ocenili pozycję Polski niżej niż wynikało to z modelu formalnego, niemniej kierunek 

zmian, pokazany przez oba podejścia, pokrywa się ze sobą niemal dokładnie. Jest on niestety 

niekorzystny dla Polski, gdyż w całym rozpatrywanym okresie jej pozycja wykazała 

tendencję spadkową (większą w wypadku grup eksperckich). 

Podsumowanie  

Artykuł był próbą przedstawienia metodyki oceny sprawności geopolitycznej państw, czyli 

sprawności w rywalizacji geopolitycznej, która jest grą o sumie zerowej (stałej).Oznacza to, 

że korzyści jednej strony są stratą drugiej strony w takiej samej wysokości. Okoliczność ta 

stawia decydentów w niezwykle trudnej sytuacji. W związku z tym, że potęga państw jest 

funkcją zmian w całym otoczeniu międzynarodowym, ich udział w powiększeniu czy 
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pomniejszeniu potęgi jest bardzo trudny do oceny, natomiast samo ustalenie, czy nastąpił 

wzrost czy spadek potęgi jest stosunkowo łatwe do ustalenia.  

Pomiarem i szacunkami potęgi państw oraz kalkulacjami geopolitycznymi zajmuje się 

potęgometria, będąca subdyscypliną geopolityki - jej ilościowym, operacyjnym wymiarem. 

Wskaźniki potęgi można uzyskać dwiema głównymi drogami. Pierwsza to zastosowanie 

wybranego modelu formalnego; druga – to zastosowanie ocen eksperckich. W artykule 

zastosowałem oba podejścia. 

Wyniki uzyskane na podstawie zastosowania modelu formalnego pokazały, że przemiany 

społeczno-gospodarcze w okresie po zakończeniu zimnej wojnie doprowadziły do szybkiego 

wzrostu potęgi ogólnej Polski – okres ten trwał w latach 1990-2008. Od 2008 roku nastąpuje 

jej systematyczny spadek. Przypomnijmy tu, że potęga zdecydowanej większości państw 

zachodnich spadała w całym okresie pozimnowojennym.  

Wyniki uzyskane na podstawie badań eksperckich ogólnie rzecz biorąc pokrywają się w 

znacznej mierze z wynikami opartymi na modelu formalnym. Może to oznaczać zarówno to, 

że zastosowany model jest wiarygodny, jak i to, że wskazania grup eksperckich były wysoce 

profesjonalne. Dodajmy, że porównanie obu grup wyników odnosiło się wyłącznie do 

wyliczonej/wskazanej pozycji międzynarodowej czy też geopolitycznej. 
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Summary: The aim of the article is to present the methodology for assessing the 

geopolitical efficiency of countries on the example of Poland. The indicators of the 

power of nations will be used as inputs and outputs - these indicators form a balance 

of power, which is the most important feature of any international system. The success 

is when the power of the nation is growing, while the failure is when the power of the 

nation is decreasing. 

The measurement and estimation of the nations’ power and geopolitical calculations 

are the subject of interest of powermetrics, which is a sub-discipline of geopolitics. 

Power indicators can be obtained in two main ways. The first is the use of a formal 

model; the second is un application of expert assessments. In this article I used both 

possibilities. 

Key words: praxiology, geopolitics, geopolitical efficiency, national power, 

international position of states. 
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Planowanie restrukturyzacji w s wietle nowych regulacji 

Mateusz Łuczak 

radca prawny, doradca restrukturyzacyjny 

 

Streszczenie: Artykuł ma na celu omówienie zmian wprowadzonych w dniu 1 sierpnia 

2018 r. ustawą Prawo restrukturyzacyjne, która zainicjowała w polskim systemie 

prawnym cztery całkowicie nowe postępowania restrukturyzacyjne. Przedsiębiorcy 

uzyskali tym samym możliwość skorzystania z postępowania o zatwierdzenie układu, 

przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz 

postępowania sanacyjnego 

Słowa kluczowe: restrukturyzacja, postępowanie o zatwierdzenie układu, 

przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne 

Wstęp 

Podstawową zasadą obowiązującą w szerokorozumianym obrocie gospodarczym, 

jest wywiązywanie się z zawartych umów, w tym terminowe regulowanie swoich 

zobowiązań. Przedmiotowa zasada obowiązywała już w starożytnym Rzymie, gdzie wyrażała 

ją łacińska sentencja pacta sunt servanda. Jednakże, z uwagi na ryzyko, jakim obciążony jest 

przedsiębiorca może dojść do sytuacji, że dana osoba zaprzestanie wykonywać zawarte 

wcześniej umowy, zgodnie z jej postanowieniami. Najczęściej będzie to zaprzestanie 

regulowania zobowiązań finansowych wobec osób trzecich. Sytuacja taka może mieć 

charakter przejściowy, który stanowić będzie jedynie o chwilowej utracie płynności 

finansowej lub permanentny, który świadczyć będzie o częściowej lub całkowitej 

niewypłacalności danego podmiotu, która w konsekwencji stanowić będzie o jego 

bankructwie.  

W przypadku wystąpienia problemów z wypłacalnością danego podmiotu, podstawowym 

sposobem dochodzenia od dłużnika wierzytelności przez wierzycieli jest postępowanie 

sądowe oparte na przepisach zawartych w kodeksie postępowania cywilnego
81

. Zastosowanie 

przedmiotowego postępowania egzekucyjnego celowe jest tylko wówczas, gdy majątek 

dłużnika wystarczy na pełne zaspokojenie wierzytelności lub gdy dłużnik ma, co do zasady, 
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tylko jednego wierzyciela. Owy tryb prowadzenia egzekucji określa się mianem egzekucji 

syngularnej.  

Z kolei w sytuacji, gdy mamy do czynienia z wielością wierzycieli, a także 

z niewystarczającym majątkiem dłużnika na zaspokojenie wierzycieli w danej chwili, mając 

na względzie zarówno względy słusznościowe, jak i sprawiedliwościowe, w pełni zasadnym 

i celowym będzie przeprowadzenie procedury, która umożliwi uczestniczenie w niej 

wszystkim wierzycielom dłużnika. O ile to możliwe, dłużnik powinien mieć szansę 

na podjęcie samodzielnych działań mających na celu przywrócenie płynności finansowej 

i uregulowanie swoich zobowiązań. Jeżeli jednak działania te w danej sytuacji okażą 

się niemożliwe, objęcie w nadzór lub nawet w przymusowy zarząd całego majątku dłużnika 

daje podstawy do tego by przypuszczać, że dłużnikowi uda się dokonać takich działań 

naprawczych, które następnie skutkować będą przywróceniem płynności u dłużnika 

i zaspokojeniem wierzycieli, zgodnie z zawartym układem, a co bardzo ważne również 

dalszym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.  

Ostatecznością powinny być natomiast postępowania zmierzające do przeprowadzenia 

likwidacji przedsiębiorstwa dłużnika i równomiernego podziału środków uzyskanych z tego 

tytułu, pomiędzy wszystkie uprawnione podmioty na podstawie egzekucji uniwersalnej, 

czyli takiej, która kierowana jest do całego majątku dłużnika.        

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie nowych możliwości planowania restrukturyzacji 

przedsiębiorstw, przy wykorzystaniu  instytucji prawnych wprowadzonych w dniu 1 stycznia 

2016 r. – ustawą Prawo restrukturyzacyjne (dalej również jako: PrRest)
82

. Szczególny nacisk 

został położony na przedstawienie innowacyjnych rozwiązań prawnych, mających na celu 

pokazanie nowych możliwości i sposobów restrukturyzacji przedsiębiorstw, które 

są zagrożone niewypłacalnością lub stały się niewypłacalne, ale po podjęciu działań 

sanacyjnych mają potencjał na uniknięcie postępowania upadłościowego i dalsze 

funkcjonowanie na rynku.  

Każde z wprowadzonych ww. ustawą postępowań jest de facto kierowane przez ustawodawcę 

do innego podmiotu. Dłużnik planujący podjęcie działań restrukturyzacyjnych, powinien 

dokonać kompleksowej analizy swojego przedsiębiorstwa, aby właściwie dobrać 

postępowanie do swojej sytuacji ekonomicznej oraz finansowej. Do dyspozycji dłużnika 

zostały bowiem wprowadzone, aż cztery nowe postępowania, które różnią się od siebie 
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diametralnie i umożliwiają podjęcie działań naprawczych na różnym poziomie zarówno 

ingerencji osób trzecich w funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika, jak również w zakresie 

udostępnionych mu narzędzi restrukturyzacyjnych oraz ochronnych podczas przeprowadzania 

postępowania. 

Od wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. ustawy Prawo restrukturyzacyjne, która oprócz 

wprowadzenia do obrotu prawnego nowej ustawy regulującej postępowania 

restrukturyzacyjne, doprowadziła również do nowelizacji przepisów dotychczasowej ustawy 

Prawo upadłościowe i naprawcze
83

 (dalej również jako: Puin). Na mocy przedmiotowych 

zmian ustawa Puin zmieniła swój tytuł na ustawę Prawo upadłościowe
84

 (dalej również jako: 

Pu), co nie jest częstym zjawiskiem w historii stanowienia prawa polskiego.  

W związku z powyżej wskazanymi zmianami w krajowym systemie prawnym obowiązują 

dwie odrębne ustawy, tj.: ustawa Prawo Upadłościowe oraz ustawa Prawo 

Restrukturyzacyjne. Przedmiotowe rozdzielenie regulacji prawnych było celowym zabiegiem 

ustawodawcy, bowiem dążył on do wyraźnego rozróżnienia procedur narpawczych, jakimi 

są postępowania restrukturyzacyjne od stygmatyzujących postępowań upadłościowych. 

Po otwarciu postępowań restrukturyzacyjnych podmioty występują w obrocie prawnym pod 

dotychczasową firmą z dodaniem oznaczenia „w restrukturyzacji”. 

Jednakże, przed przystapieniem do właściwego omówienia instytucji wprowadzonych ustawą 

PrRestr należy wskazać podstawy, jakie przyczyniły się do opracowania i wprowadzenia 

w życie przedmiotowego aktu prawnego. W literaturze przedmiotu najczęściej wymienia 

się następujace przyczyny: identyfikację szeregu dysfunkcji w ustawie Puin, wysokie koszty 

i przewlekłość postępowań upadłościowych, praktycznie brak wykorzystywania postępowań 

naprawczych, czy marginalny udział wierzycieli w toku prowadzonych postępowań 

insolwencyjnych. Ponadto podniesiono, iż porównanie statystyk upadłości w Polsce z innymi 

państwami członkowskimi UE wskazuje też wyraźnie, że postępowanie upadłościowe w 

Polsce jest wykorzystywane stosunkowo rzadko, a niewypłacalni przedsiębiorcy w 

większości przypadków usuwani są z obrotu w drodze nieformalnej likwidacji. Stan ten jest 
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niekorzystny dla wierzycieli oraz dla bezpieczeństwa obrotu, gdyż w takich przypadkach nie 

dochodzi do zastosowania chroniących ich mechanizmów prawa upadłościowego
85

. 

Następnie warto podkreślić, iż ustawodawca na pierwszy plan, wraz z wejściem w życie 

nowej ustawy, wysuwa politykę nowej szansy, co zostało potwierdzone w treści art. 3 ust. 1 

PrRestr, zgodnie z którym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie 

ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia 

układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez 

przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. 

Regulacje wpisują się w nowe podejście do niepowodzenia w działalności gospodarczej 

i niewypłacalności (Zalecenie Komisji Europejskiej, 2014). Celem zalecenia jest zapewnienie, 

by rentowne przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, niezależnie 

od miejsca ich siedziby na terenie Unii, miały dostęp do krajowych ram postępowania 

upadłościowego. Ramy te mają umożliwić restrukturyzację na wczesnym etapie, tak 

aby zapobiec niewypłacalności podmiotów. Regulacja ma tym samym zapewnić 

maksymalizację całkowitej wartości dla wierzycieli, pracowników, właścicieli oraz 

gospodarki
86

. 

Kolejnymi przepisami, które mają stanowić o umożliwienieniu podmiotowi zagrożonemu 

niewypłacalnością lub niewypłacalnemu podjęcie czynności naprawczych przed wszczęciem 

jego likwidacji jest art. 11 PrRestr, zgodnie z którym w przypadku złożenia wniosku 

restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje 

się wniosek restrukturyzacyjny oraz art. 9a Pu, w którym jednoznacznie wskazano, 

że nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy w okresie od otwarcia postępowania 

restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia. 

Powyższe  wskazuje, iż ustawodawca podjął się zmiany dotychczas obowiazujących 

przepisów, które były zdecydowanie prowierzycielskie na rzecz postępowań 

restrukturyzacyjnych, które są przyjazne dłużnikom, a jednocześnie mają również na celu 

zabezpieczenie słusznych interesów wierzycieli. Jako podstawowe zasady prawa 

restrukturyzacynego należy więc wymiainć następujace:  
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 zasada optymalizacji, poprzez którą należy rozumieć zaspokojenie wierzycieli w jak 

najwyższym stopniu, przy równoczesnym – o ile to możliwe – zachowaniu 

przedsiebiorstwa dłużnika (…), 

 zasada nadrzędności interesu zbiorowego wierzycieli, rozumiana jako priorytet wspólnego 

interesu wierzycieli przed interesem poszczególnego wierzyciela lub grupy wierzycieli, 

 zasada poszanowania interesów osób trzecich, 

 zasada równości uczestników postępowania (…), 

 zasada szybkości postępowania, ściśle powiązana z zasadą koncentracji, 

 zasada jawności postępowania (…).
87

  

1. Zagadnienia ogólne w postępowaniach restrukturyzacyjnych 

Zgodnie z art. 6 ust 1 PrRestr postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec 

dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Definicja dłużnika 

niewypłacalnego została umieszczona w ustawie Pu i brzmi od 1 stycznia 2016 r. następująco: 

Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych 

zobowiązań pieniężnych. Natomiast za dłużnika zagrożonego niewypłacalnością należy 

rozumieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać 

się niewypłacalny.  

Przedmiotowe postępowania są wszczynane na wniosek dłużnika złożony zgodnie z zapisami 

ustawy PrRestr do sądu restrukturyzacyjnego, którym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy. 

Jedynym wyjątkiem w tym zakresie jest postępowanie sanacyjne, które może zostać wszczęte 

również niezależnie od woli dłużnika, a nawet wbrew jego woli. Sąd restrukturyzacyjny 

orzeka, co do zasady, w składzie jednego sędziego zawodowego, za wyjątkiem 

rozpoznawania zażalenia na postanowienie sędziego-komisarza oraz w przedmiocie 

wynagrodzenia nadzorcy sądowego albo zarządcy w postępowaniu układowym i sanacyjnym, 

gdzie sąd orzeka w składzie trzech sędziów zawodowych. 

Dłużnik od 1 styczni 2016 r. uzyskał prawne możliwości dopasowania odpowiedniej 

procedury restrukturyzacyjnej do własnych potrzeb, a więc jego możliwości w zakresie 

zaplanowania i przeprowadzenia naprawy przedsiębiorstwa uległy zdecydowanej poprawie. 
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Pozytywną nowością wprowadzoną przez ustawodawcę jest umożliwienie dłużnikowi 

rozpoczęcia działań restrukturyzacyjnych na różnych stadiach załamania finansowego 

przedsiębiorstwa. Z tym zastrzeżeniem, że dwa pierwsze postępowania będą mogły być 

prowadzone wyłącznie wówczas, gdy suma spornych wierzytelności uprawniających 

do głosowania nad układem nie będzie przekraczała 15% sumy wierzytelności 

uprawniających do głosowania nad układem, a w przypadku przekroczenia ww. progu 

wyłącznie właściwym postępowaniem będzie postępowanie układowe lub sanacyjne.  

Wspólną cechą wszystkich postępowań będzie dokonywana, w ich ramach, restrukturyzacja 

przedsiębiorstwa dłużnika – w pierwszej kolejności jego zobowiązań, a ponadto, w różnym 

stopniu, jego majątku, sposobu zarządzania przedsiębiorstwem oraz zatrudnienia. 

Przewidziane postępowania mają zapewnić możliwość wyboru formy restrukturyzacji, 

dostosowanej do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, w konkretnej sytuacji finansowej. Do 

wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych będą miały zastosowanie te same regulacje, 

dotyczące zakresu wierzytelności objętych układem, propozycji układowych, zawarcia i 

zatwierdzenia układu i jego skutków, a także zasady zmian i uchylenia układu. Postępowania 

te różnią się natomiast między sobą zakresem ochrony dłużnika przed wierzycielami oraz 

sposobem zarządzania majątkiem (w tym przedsiębiorstwem) należącym do dłużnika. W 

sferze tej widoczna jest następująca zależność: im większy jest zakres ochrony przyznanej 

dłużnikowi w danym postępowaniu restrukturyzacyjnym, tym mniejsze są jego uprawnienia 

w zarządzie majątkiem stanowiącym masę układową/sanacyjną (communis opinio)
88

. 

Nowością, względem wcześniej obowiązujących regulacji prawnych jest sporządzanie planu 

restrukturyzacyjnego, który uwzględniony został w każdym z czterech postępowań 

restrukturyzacyjnych. W zależności od trybu postępowania, jego zakres jest odpowiednio 

modyfikowany, ale należy zauważyć, iż jest to dokument sporządzany przez nadzorcę układu, 

nadzorcę sądowego lub zarządcę – a więc przez osobę niezależną i posiadająca odpowiednie 

kwalifikacje. Wprowadzenie instytucji planu restrukturyzacyjnego uzasadnione zostało 

w następujący sposób: Znaczenie planów restrukturyzacyjnych widoczne jest zarówno przy 

ubieganiu się o udzielenie pomocy publicznej, ale również przy pozyskiwaniu dodatkowego 

finansowania zarówno w postaci kredytów i pożyczek, jak i też przy pozyskiwaniu 

strategicznych inwestorów. Również postawa wierzycieli i ich gotowość do akceptacji 
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propozycji układowych w dużej mierze zależy od umiejscowienia układu w szerokim 

tle różnorodnej i zaplanowanej restrukturyzacji
89

. 

Całkowicie nową instytucją, nieobecną dotychczas w polskim systemie jest również układ 

częściowy, który może zostać przyjęty jedynie w postępowaniu o zatwierdzenie układu lub 

w przyspieszonym postępowaniu układowym. W celu przeprowadzenia układu częściowego 

dłużnik może złożyć propozycje układowe dotyczące jedynie niektórych zobowiązań, których 

restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika. 

Do podstawowych celów stawianych przed układem częściowym należą przyspieszenie 

zawierania układu oraz ułatwienie jego zawarcia (w tym wynegocjowania) poprzez 

ograniczenie liczby głosujących.
90

 Wyodrębniona grupa wierzycieli musi zachować 

wewnętrzną spójność, tak aby można było zaadresować wobec jej członków takie same 

propozycje układowe oraz uniknąć zarzutu nierównego (dyskryminacyjnego) traktowania 

poszczególnych członków grupy. Istotne jest bowiem, aby również w ramach układu 

częściowego uwzględniona była zasada równouprawnienia wierzycieli
91

. 

Podstawowym sposobem restrukturyzacji zobowiązań w toku omawianych postępowań jest, 

zgodnie z art. 156 PrRest, zawarcie układu z wierzycielem, na mocy którego może dojść w 

szczególności do odroczenia terminu wykonania, rozłożenia spłaty na raty, zmniejszenia 

wysokości, konwersji wierzytelności na udziały lub akcje, zmiany, zamiany lub uchylenia 

prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność. Nadto warto zaznaczyć, iż propozycje 

układowe przedstawione wierzycielom mogą wskazywać jeden lub więcej sposobów 

restrukturyzacji zobowiązań dłużnika. Dopuszczalny jest również, na mocy przepisów, układ, 

który przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku dłużnika.   

Warto nadmienić, iż sąd odmawia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, m.in. jeżeli 

jego otwarcie zmierza do pokrzywdzenia wierzycieli lub w przypadku postępowania 

układowego lub sanacyjnego również, jeżeli nie została uprawdopodobniona zdolność 

dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego 

otwarciu.  
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2. Postępowanie o zatwierdzenie układu 

Pierwszą z nowych, a zarazem najbardziej odformalizowaną procedurą z czterech postępowań 

restrukturyzacyjnych jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Postępowanie to jest 

przeznaczone dla funkcjonującego przedsiębiorcy, który spełnia ciążące na nim 

zobowiązania, lecz na podstawie szacunkowych danych finansowych ma świadomość, 

że w najbliższym czasie nie będzie w stanie zaspokoić swoich wierzycieli
92

. 

Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone w tytule I, dziale I, w artykułach od 210 

do 226 ustawy PrRest. Jest to postępowanie, którego wprowadzenie do obrotu prawnego 

w Polsce wynikało z doświadczeń innych krajów, które wskazują jednoznacznie, 

że konieczne jest wprowadzenie w polskiej procedurze możliwości zawarcia układu 

z wierzycielami z minimalnym udziałem sądu
93

. Niniejsze postępowanie wyróżnia bowiem 

fakt, iż wniosek o zatwierdzenie układu jest zgłaszany do sądu dopiero wówczas, gdy dłużnik 

uzyska wcześniej od wierzycieli większość głosów wymaganą do przyjęcia układu (…)
94

.  

Jest to więc postępowanie dwuetapowe, skierowane jedynie do dłużników, którzy potrafią 

samodzielnie, bez udziału sądu, uzyskać porozumienie z większością swoich wierzycieli i nie 

potrzebują przy tym ochrony przed postępowaniami egzekucyjnymi. Nadto suma 

wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie może 

przekraczać 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.  

Warto w tym miejscu podkreślić, iż dłużnik w niniejszym postępowaniu, pomimo rozpoczęcia 

procedury restrukturyzacyjnej posiada pełne uprawnienia do zarządu swoim majątkiem, w 

tym również nawet do dokonywania czynności przekraczających zwykły zarząd.   

Całkowitą nowością jest umożliwienie przedsiębiorcy zawarcie umowy o sprawowanie 

nadzoru nad przebiegiem postępowania z osobą wybraną przez niego, która posiada pełną 

zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Dlatego też, 

umowa o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania jest pierwszą formalną 

czynnością rozpoczynającą działania dłużnika zmierzającego do zawarcia układu w trybie 

samodzielnego zbierania głosów celem jego zatwierdzenia w postępowaniu 
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restrukturyzacyjnym.
95

 Przedmiotowa umowa jest cywilnoprawną umową zlecenia, która 

w sposób dowolny kształtuje wzajemne stosunki pomiędzy jej stronami, przy jednoczesnym 

uwzględnieniu celu przedmiotowej umowy oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że jednym z mechanizmów zabezpieczających 

postępowanie jest obligatoryjny udział odpowiednio merytorycznie i proceduralnie 

przygotowanego fachowca. Jednak jego rola znacznie wykracza poza funkcje gwaranta 

zabezpieczenia praw wierzycieli niezainteresowanych układem. Może przyczynić się do 

lepszego rezultatu postępowania z uwagi na obiektywną i rzeczową ocenę sytuacji dłużnika, 

profesjonalne przygotowanie, we współpracy z dłużnikiem, planu restrukturyzacyjnego, 

propozycji układowych, spisu wierzytelności, w tym wierzytelności spornych oraz – co 

bardzo istotne – współpracę z dłużnikiem przy zbieraniu głosów
96

. 

Niezwłocznie po rozpoczęciu przez nadzorcę układu pełnienia swojej funkcji dłużnik 

dokonuje ustalenia dnia układowego, który przypada nie wcześniej niż trzy miesiące 

i nie później niż dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Wybór 

odpowiedniego dnia układowego ma bardzo duże znaczenie dla postępowania, ponieważ 

wierzytelności powstałe po dniu układowym nie są objęte układem, a co za tym idzie skutki 

otwarcia postępowania występują z dniem układowym. 

Jak już zostało powyżej przywołane, dłużnik w procedurze o zatwierdzenie układu, 

samodzielnie zbiera głosy od wierzycieli bez udziału sądu. Jest to niewątpliwie zaleta tego 

postępowania, ponieważ dłużnik ma możliwość samodzielnej negocjacji z wierzycielami  i 

przedstawienia im kart do głosowania, w formie pisemnej, zawierających określone sposoby 

restrukturyzacji zadłużenia – propozycje układowe, które muszą odpowiadać wymogom 

opisanym w art. 156-163 PrRest. Dla zapewnienia jednolitości w zakresie zawartości kart do 

głosowania – Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia określił wzór karty do 

głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Należy podkreślić, iż nie jest możliwe 

udzielenie głosu przez wierzyciela w innej formie niż pisemna.  

W toku przedmiotowego postępowania nadzorca układu udziela wierzycielom, na ich 

żądanie, informacji o sytuacji majątkowej dłużnika i możliwości wykonania układu 
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w zakresie, który jest potrzebny do podjęcia racjonalnej ekonomicznie decyzji o głosowaniu 

za albo przeciw układowi. Układ będzie zawarty, jeżeli za jego przyjęciem wypowie 

się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie 

co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem 

(art. 217 ust. 1 PrRestr)
 
97

.
  

Możliwe jest również przeprowadzenie głosowania nad układem w grupach, które 

uwzględniają poszczególne kategorie interesów. W sytuacji gdy głosowanie nad układem 

odbywa się w grupach wierzycieli, obejmujących poszczególne kategorie interesów, układ 

jest przyjęty, jeżeli w każdej grupie wypowie się za nim większość uprawnionych 

do głosowania nad układem wierzycieli z tej grupy, mających łącznie co najmniej 2/3 sumy 

wierzytelności przysługujących uprawnionym do głosowania nad układem wierzycielom 

z tej grupy
98

. Układ będzie uznany również za przyjęty, mimo nieuzyskania wymaganej 

większości w niektórych z grup wierzycieli, jeżeli wierzyciele mający łącznie 2/3 sumy 

wierzytelności przypadających wierzycielom uprawnionym do głosowania nad układem, 

głosowali za przyjęciem układu, a wierzyciele z grupy lub grup, które wypowiedziały 

się przeciw przyjęciu układu, zostaną zaspokojeni na podstawie układu w stopniu nie mniej 

korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego. 

Zasadnicza różnica dotycząca głosowania nad układem w postępowaniu o zatwierdzenie 

układu polega na tym, że w pozostałych postępowaniach restrukturyzacyjnych wymagana 

większość będzie liczona od sumy wierzycieli głosujących, a nie uprawnionych 

do głosowania. Różnica w tym zakresie wynika z konieczności wyeliminowania działań 

dłużnika, które zmierzałyby do braku rzeczywistego powiadomienia wierzycieli (braku 

doręczenia im propozycji układowych) i przedstawienia ich przed sądem jako wierzycieli 

biernych, którzy nie będą brani pod uwagę przy ustalaniu niezbędnych większości
99

. 

Po przeprowadzeniu głosowania, nadzorca układu stwierdza, czy doszło do przyjęcia układu. 

Weryfikacja prawidłowości decyzji nadzorcy układu w przedmiocie uznania układu za 

zawarty, odbywa się następnie  na etapie zatwierdzania układu przez sąd. Po zakończeniu 

procedury głosowania nad układem, na nadzorcy układu ciąży obowiązek sporządzenia 
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sprawozdania nadzorcy układu, które winno być sporządzone zgodnie z wymogami 

formalnymi określonymi w art. 22 PrRest.  

Następnie dłużnik składa do właściwego sądu wniosek o zatwierdzenie układu, jednak nie 

wcześniej niż dzień po ustalonym z nadzorcą układu dniu układowym, ale też nie później niż 

3 miesiące od daty oddania pierwszego z głosów, które mają liczyć się do przyjęcia układu. 

Wniosek ten musi ponadto spełniać wszystkie wymogi formalne przewidziane przepisami 

prawa. Do przedmiotowego wniosku dłużnik zobowiązany jest przedłożyć: karty 

do głosowania, dowody wysłania co najmniej na trzy tygodnie przed dniem złożenia wniosku 

o zatwierdzenie układu kart do głosowania z propozycjami układowymi wierzycielom, którzy 

nie oddali głosu na odpowiednie adresy oraz sprawozdanie nadzorcy układu. 

Zgodnie z art. 223 ust. 1 PrRest sąd wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia 

układu w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Powyżej 

wskazany termin jest jedynie terminem instrukcyjnym.  

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, iż założeniem postępowania o zatwierdzenie 

układu jest duża samodzielność i dowolność w działaniach dłużnika oraz krótkotrwały etap 

sądowy, który sprowadza się jedynie do zatwierdzenia układu zawartego przez dłużnika z 

wierzycielami już na etapie przedsądowym.  

Wybór przez dłużnika pomiędzy powyżej opisanym postępowaniem o zatwierdzenie układu, 

a kolejnym z postępowań restrukturyzacyjnych, tj. przyspieszonym postępowaniem 

układowym zależy tylko od tego, czy potrafi on porozumieć się ze swoimi wierzycielami 

samodzielnie czy też, dla uwiarygodnienia własnych propozycji i ich znaczenia procesowego, 

potrzebuje procedury sądowego zgromadzenia wierzycieli oraz ochrony przed 

postępowaniami egzekucyjnymi.  

2. Przyspieszone postępowanie układowe 

Kolejnym trybem postępowania wprowadzonego przez ustawodawcę jest przyspieszone 

postępowanie układowe. Zostało ono zamieszczone w art. 227 i następnych PrRest. 

Przedmiotowe postępowanie jest zdecydowanie bardziej sformalizowane od pierwszego z 

postępowań, bowiem cała jego procedura odbywa się przy udziale sądu oraz wyznaczonego 

przez niego nadzorcy sądowego. Czynnością inicjującą to postępowanie może być wyłącznie 

wniosek dłużnika, którego rozpoznanie następuje na posiedzeniu niejawnym, w terminie 
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siedmiu dni od dnia jego złożenia. Wprowadzenie tak krótkich terminów, chociażby 

instrukcyjnych, w zakresie m.in. rozpoznania wniosku o otwarcie postępowania oraz 

uproszczeń w procedurze miało umożliwić dłużnikom w możliwie najszybszym czasie 

zawarcia układu z wierzycielami.  

Postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania jest skuteczne i wykonalne z dniem 

jego wydania. Z dniem jego wydania dłużnik uzyskuje ochronę swojego majątku poprzez 

zawieszenie z mocy prawa postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności objętych 

z mocy prawa układem, a ich wszczynanie po otwarciu postępowania jest niedopuszczalne. 

Ponadto na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego mogą zostać zawieszone na mocy 

postanowienia sędziego – komisarza na okres 3 miesięcy również postępowania egzekucyjne 

dotyczące wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem, które następnie po upływie 

wskazanego terminu będą mogły być prowadzone dalej wyłącznie z przedmiotu 

zabezpieczenia.  

Od dnia wydania postanowienia majątek dłużnika staje się masą układową, której nie można 

obciążać m.in. hipoteką oraz zastawem rejestrowym w celu zabezpieczenia wierzytelności 

powstałych przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego. Dłużnik uzyskuje również 

dodatkowe zabezpieczenia swoich interesów, ponieważ postanowienia umowne, których 

stroną jest dłużnik, uniemożliwiające albo utrudniające osiągnięcie celu postępowania są 

bezskuteczne w stosunku do masy układowej. Nadto istnieje szereg regulacji prawnych, które 

uniemożliwiają kontrahentom restrukturyzowanego dłużnika wypowiedzenie 

dotychczasowych umów, co zapewnia stabilne warunki kontraktowe podczas wprowadzania 

w funkcjonowanie przedsiębiorstwa działań naprawczych.  

Zasadą w przyspieszonym postępowaniu układowym jest pozostawianie dłużnikowi zarządu 

własnego, który dłużnik wykonuje pod nadzorem nadzorcy sądowego. Oznacza to, że dłużnik 

może wykonywać czynności zwykłego zarządu, a na dokonanie czynności przekraczających 

zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy sądowego pod rygorem 

nieważności
100

. Od powyższego istnieją oczywiście odstępstwa, a w przypadku ich 

ziszczenia, sąd może z urzędu uchylić zarząd własny dłużnika i  ustanowić zarządcę, który 

wykonuje wtedy również czynności przewidziane dla nadzorcy sądowego. Warto w tym 

miejscu nadmienić, że zgoda nadzorcy sądowego ma charakter zgody osoby trzeciej, 
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na zasadzie art. 63 k.c.
101

, aczkolwiek komentowany przepis zawiera regulację szczegółową. 

Zgoda może być więc wyrażona przed dokonaniem czynności przez dłużnika, jak i również 

po jej dokonaniu. Komentowany przepis nakłada jednak limit 30 dni (licząc od dnia 

dokonania czynności) na uzyskanie zgody nadzorcy sądowego. Zgoda nadzorcy sądowego 

ma moc wsteczną, więc w przypadku udzielenia zgody czynność dłużnika jest ważna w całej 

rozciągłości czasowej
102

. 

Nadzorca sądowy w terminie 14 dni od dni jego ustanowienia ma obowiązek przygotować i 

złożyć sędziemu – komisarzowi spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz plan 

restrukturyzacyjny. Przedmiotowe spisy wierzytelności, zgodnie z art. 76 PrRestr obejmują 

wierzytelności osobiste w stosunku do dłużnika powstałe przed dniem otwarcia postępowania, 

a kwota w nich zamieszczona określa sumę, z jaką dany wierzyciel uczestniczy w 

postępowaniu. Nowością mającą przyspieszyć przebieg omawianego postępowania jest 

wprowadzenie instytucji zastrzeżenia do spisu wierzytelności, w miejsce dotychczasowej 

praktyki z postępowań upadłościowych przewidujących sprzeciw, który znacząco wydłużał 

przebieg postępowania, co jednocześnie uniemożliwiało szybkie zawarcie układu.  

Kolejną różnicą pomiędzy pierwszym a drugim postępowaniem restrukturyzacyjnym jest 

sposób zbierania głosów, bowiem w przyspieszonym postępowaniu układowym do zawarcia 

układu dochodzi nie w trybie samodzielnego zbierania przez dłużnika głosów wierzycieli, 

lecz na zwoływanym przez sąd zgromadzeniu wierzycieli w celu głosowania nad układem. Na 

przedmiotowym zgromadzeniu nadzorca sądowy przedstawia główne założenia planu 

restrukturyzacyjnego oraz opinię o możliwości wykonania układu. Uchwała zgromadzenia 

wierzycieli o przyjęciu układu zapada, jeżeli w zgromadzeniu uczestniczy co najmniej jedna 

piąta wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem oraz wypowie się za nią 

większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej 

dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom. 

W związku z liczeniem większości potrzebnych do przyjęcia układu od ważnie oddanych 

głosów, a nie od uprawnionych do oddania głosu (jak we wszystkich rozwiązaniach 

obowiązujących przed 1.1.2016 r. i w postępowaniu o zatwierdzenie układu) konieczne było 
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wprowadzenie kworum warunkującego możliwość głosowania nad układem.
103

 Powyższe 

zmiany w sposobie liczenia głosów na zgromadzeniu wierzycieli zdecydowanie ułatwiły 

zawieranie dłużnikom układów, a nadto jest to rozwiązanie prawne premiujące aktywnych 

uczestników postępowania, co powinno  zwiększać szybkość i efektywność procedury.  

Przyspieszone postępowanie układowe wydaje się być więc bardzo atrakcyjnym trybem 

restrukturyzacji dla większości dłużników, którzy potrzebują bardzo szybkich działań, w 

odpowiedzi na pojawiające się w przedsiębiorstwie problemy finansowe, a jednocześnie 

nie wymagających radykalnych działań sanacyjnych.  

3. Postępowanie układowe 

W tym punkcie zostaną omówione różnice pomiędzy wcześniej opisanym przyspieszonym 

postępowaniem układowym a postępowaniem układowym, ponieważ większość uregulowań 

dotyczących tych postępowań jest tożsama. Na wstępnie warto nadmienić, iż postępowanie 

układowe nie jest instytucją rewolucyjną, bowiem jest prowadzone na zasadach praktycznie 

analogicznych do dawnego postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, z 

tą istotną modyfikacją, że możliwe jest objęcie układem należności Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych w sposób zapewniający ich pełną spłatę, w późniejszym terminie lub przez inny 

podmiot.  

Instytucja postępowania układowego została umieszczona w ustawie jako trzecia, ponieważ 

została przeznaczona dla dłużników, wobec których nie można wszcząć wcześniejszych 

dwóch procedur, m. in. z uwagi na fakt, iż zobowiązania sporne dłużnika przekraczają próg 

15 % ogólnej sumy zobowiązań. W tym miejscu należy podkreślić, że wszczęcie 

postępowania układowego wobec wierzyciela posiadającego zobowiązania sporne dłużnika 

nie przekraczające progu 15 % ogólnej sumy zobowiązań jest niedopuszczalne.  

Zgodnie z art. 270 ust. 2 PrRestr wniosek o otwarcie postępowania układowego rozpoznaje 

się w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, chyba że istnieje konieczność 

wyznaczenia rozprawy. W takim przypadku wniosek rozpoznaje się w terminie sześciu 

tygodni. Powyższa regulacja umożliwia sądowi rozpoznanie wniosku o otwarcie 

postępowania po przeprowadzeniu rozprawy, co jest niedopuszczalne w przyspieszonym 

postępowaniu układowym, gdzie sąd podejmuje decyzję o otwarciu postępowania wyłącznie 
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na podstawie przedłożonej przez dłużnika dokumentacji. Powyższe potwierdza, 

iż postępowanie układowe jest postępowaniem bardziej sformalizowanym oraz długotrwałym, 

względem wcześniej opisanych procedur restrukturyzacyjnych.  

Kolejną różnica pomiędzy przyspieszonym postępowaniem układowym a układowym jest 

możliwość, po złożeniu wniosku o otwarcie tegoż postępowania, zabezpieczenia przez sąd 

majątku dłużnika przez np. ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, zawieszenie 

postępowań egzekucyjnych prowadzonych w celu dochodzenia należności objętych z mocy 

prawa układem lub uchylenie dokonanych zajęć na rachunkach bankowych dłużnika, jeżeli 

jest to niezbędne do osiągnięcia celów postępowania układowego.  

Po otwarciu postępowania układowego i wyznaczeniu przez sąd nadzorcy sądowego, 

w terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania układowego nadzorca sądowy 

ustala skład masy układowej na podstawie wpisów w księgach dłużnika oraz dokumentów 

bezspornych, a nadto sporządza i składa sędziemu-komisarzowi spis wierzytelności i plan 

restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacyjne przedstawione przez 

dłużnika. 

Odmiennie niż w przyspieszonym postępowaniu układowym od spisu wierzytelności 

sporządzonego w postępowaniu układowym przysługuje uczestnikom postępowania 

sprzeciw. Warto zaznaczyć, iż jest to specyficzny środek odwoławczy, bowiem przysługuje 

on nie od orzeczenia, a od treści dokumentu przygotowanego przez nadzorcę sądowego lub 

zarządcę. W przekonaniu ustawodawcy dopiero tego rodzaju tok postępowania zapewni 

właściwe ustalenie kręgu podmiotów uprawnionych do głosowania nad układem nawet 

w sytuacji sporu między uczestnikami postępowania co do istnienia wierzytelności
104

. 

Postępowanie układowe ma ponadto odmienny wpływ na toczące się postępowania sądowe 

oraz egzekucyjne. Nadzorca sądowy wstępuje, bowiem z mocy prawa do postępowań 

sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz przed sądami polubownymi, 

dotyczących masy układowej. W sprawach cywilnych nadzorca sądowy ma uprawnienia 

interwenienta ubocznego albo uczestnika postępowania, do którego przepisy 

o współuczestnictwie jednolitym stosuje się odpowiednio. Natomiast w postępowaniach 

administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz przed sądami polubownymi nadzorca 

sądowy ma prawa strony. 
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Postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte 

przed dniem otwarcia postępowania układowego, ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem 

otwarcia postępowania, tj. analogicznie jak w przyspieszonym postępowaniu układowym. 

Różnicą jest jednak postępowanie organów egzekucyjnych z środkami pieniężnymi 

uzyskanymi dotychczas w toku postępowań egzekucyjnych, bowiem ustawodawca przyjął, że 

sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze niewydane, przelewa 

się do masy układowej niezwłocznie po wydaniu postanowienia o otwarciu postępowania 

układowego. Jest to rozwiązanie znane z postępowań upadłościowych, które ma zapewnić 

równe traktowanie wierzycieli dłużnika po dniu otwarcia postępowania.   

Podsumowując, postępowanie układowe winno być wybierane przez podmioty, wobec 

których nie można przeprowadzić postępowania o zatwierdzenie układu lub przyspieszonego 

postępowania układowego, a jednocześnie dłużnik nie potrzebuje do swojej restrukturyzacji 

skomplikowanych narzędzi dostępnych wyłącznie w postępowaniu sanacyjnym. 

4. Postępowanie sanacyjne 

Ostatnie z postępowań restrukturyzacyjnych, tj. postępowanie sanacyjne jest nowością w 

polskim prawie insolwencyjnym, które zostało uregulowane w artykułach od 283 do 323 

PrRest. Zawiera ono zarówno elementy postępowania układowego, jak i upadłościowego 

i z punktu widzenia rygorów formalnych jest postępowaniem najbardziej sformalizowanym, 

z najmniejszym zakresem samodzielności po stronie dłużnika i z najgłębszym stopniem 

restrukturyzacji. Jako jedyne z postępowań może być wszczęte nie tylko na wniosek dłużnik, 

ale również – w przypadku osoby prawnej – na wniosek kuratora, a także na wniosek 

wierzyciela osobistego
105

. 

W postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego sąd może zabezpieczyć majątek 

dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego albo przez ustanowienie 

tymczasowego zarządcy. 

Sąd rozpoznaje wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego na posiedzeniu niejawnym w 

terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, chyba że istnieje konieczność wyznaczenia 

rozprawy. W takim przypadku wniosek rozpoznaje się w terminie sześciu tygodni. Otwarcie 
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postępowania sanacyjnego wobec dłużnika wiąże się  również z odebraniem dłużnikowi 

zarządu własnego nad majątkiem i ustanowieniem sędziego -komisarza oraz zarządcy. 

W wyjątkowej sytuacji, gdy skuteczne przeprowadzenie postępowania sanacyjnego wymaga 

osobistego udziału dłużnika lub jego reprezentantów, a jednocześnie dają oni gwarancję 

należytego sprawowania zarządu, sąd może zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu 

nad całością lub częścią przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego 

zarządu. Udzielenie dłużnikowi zezwolenia w żaden sposób nie ogranicza zarządcy w 

sprawowaniu zarządu masą sanacyjną. W takim wypadku mamy do czynienia z sytuacją, gdy 

zarówno zarządca, jak i dłużnik są uprawnieni do wykonywania zwykłego zarządu, 

zaś czynności przekraczające zwykły zarząd są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji 

zarządcy
106

. 

Z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa 

oraz mienie należące do dłużnika stają się masą sanacyjną, której skład ustala zarządca.  Masa 

sanacyjna, podobnie jak masa układowa, obejmuje wyłącznie aktywa należące do dłużnika.  

Zarządca po objęciu funkcji w porozumieniu z dłużnikiem składa sędziemu- komisarzowi 

plan restrukturyzacyjny w terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia 

postępowania sanacyjnego. W tym też terminie zarządca sporządza i składa sędziemu-

komisarzowi spis wierzytelności. Jeżeli zarządca nie porozumie się z dłużnikiem co do treści 

planu, składa plan, dołączając jednocześnie zastrzeżenia dłużnika i uzasadnienie przyczyn, 

dla których tych zastrzeżeń nie uwzględnił. W uzasadnionych przypadkach termin do złożenia 

planu restrukturyzacyjnego może zostać przedłużony przez sędziego-komisarza do trzech 

miesięcy. 

Postępowanie sanacyjne zakłada, oprócz zawarcia układu, także dalej idące działania mające 

na celu restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika przez częściową lub całkowitą realizację 

planu sanacyjnego w trakcie postępowania, z możliwością wykorzystania instrumentów do 

redukcji zatrudnienia czy odstępowania od umów wzajemnych.  

Zgodnie z treścią art. 298 PrRestr uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej 

przysługuje wyłącznie zarządcy, po uzyskaniu zgody sędziego - komisarza. Zarządca będzie 

więc podmiotem uprawnionym do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wzajemnej 

zarówno w wypadku, gdy dłużnik został pozbawiony prawa zarządu majątkiem własnym, jak 
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i wówczas gdy dłużnik uprawniony został do wykonywania czynności zwykłego zarządu. 

Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy wzajemnej, zarządca działa jako ustawowy 

zastępca pośredni strony i wykonuje swoje uprawnienia w interesie ogółu wierzycieli.
107

 

Otwarcie postępowania sanacyjnego wpływa również na stosunki pracy i wywołuje 

w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawcy takie same skutki, jak ogłoszenie 

upadłości, przy czym uprawnienia syndyka wykonuje zarządca. Jest to wyrazem 

hybrydowego charakteru postępowania sanacyjnego i stanowi bardzo silną ingerencję 

w stosunki pracy, których stroną jest dłużnik.  Zgodnie z art. 314 PrRest jeżeli 

w postępowaniu sanacyjnym przewiduje się redukcję zatrudnienia z wykorzystaniem 

uprawnień zarządcy, o których mowa w art. 300, w planie restrukturyzacyjnym dodatkowo 

wskazuje się zasady zwalniania pracowników, w szczególności liczbę pracowników objętych 

zamiarem zwolnienia, okres, w którym nastąpi takie zwolnienie, oraz proponowane kryteria 

zwalniania pracowników. Plan restrukturyzacyjny podlega zatwierdzeniu przez sędziego-

komisarza, który może wydać zakaz wdrażania niektórych działań przewidzianych w planie 

restrukturyzacyjnym, kierując się celami postępowania sanacyjnego i ochroną słusznych praw 

pracowników. 

Po dokonaniu zatwierdzenia przez sędziego – komisarza planu restrukturyzacyjnego zarządca 

przystępuje do jego realizacji. Przedmiotowe rozwiązanie również jest innowacyjne i nie 

występuje w żadnym innym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Przed zatwierdzeniem planu 

restrukturyzacyjnego zarządca może podjąć jedynie działania mające na celu przywrócenie 

dłużnikowi zdolności wykonywania zobowiązań, jeżeli brak ich niezwłocznego podjęcia 

istotnie utrudniłby możliwość osiągnięcia celu postępowania sanacyjnego. O zamiarze 

podjęcia przedmiotowych działań zarządca informuje sędziego-komisarza, który może w 

terminie trzech dni zakazać podjęcia określonych czynności. 

Z uwagi na bardzo szerokie uprawnienia zarządcy w toku sanacji przedsiębiorstwa,  

postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi 

dotyczące masy sanacyjnej mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez zarządcę albo 

przeciwko niemu. Postępowania te zarządca prowadzi w imieniu własnym na rzecz dłużnika. 
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Jest to procedura znana z postępowań upadłościowych, ale nie występująca, w żadnym innym 

postępowaniu restrukturyzacyjnym. 

Analogicznie natomiast do postępowania układowego, uregulowana została w postępowaniu 

sanacyjnym sytuacja wpływu otwarcia postępowania sanacyjnego na prowadzoną wobec 

dłużnika egzekucję przymusową, bowiem postępowania egzekucyjne, toczące się przeciwko 

dłużnikowi, skierowane do majątku wchodzącego w skład masy sanacyjnej, zostają z mocy 

prawa na skutek otwarcia postępowania sanacyjnego zawieszone z dniem otwarcia 

postępowania sanacyjnego. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego oznacza, iż organ 

egzekucyjny sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu przekazuje z urzędu do masy 

sanacyjnej (na rachunek dłużnika). Przekazanie dotyczy całych sum uzyskanych, bez prawa 

dokonywania przez organ egzekucyjny jakichkolwiek potrąceń
108

. 

Składniki mienia należącego do dłużnika i wchodzącego w skład masy sanacyjnej mogą 

zostać zbyte przez zarządcę, za zgodą i na warunkach określonych przez sędziego-komisarza, 

a sprzedaż ta, odmiennie niż w pozostałych postępowaniach restrukturyzacyjnych wywoła 

skutki jak sprzedaż dokonana przez syndyka w postępowaniu upadłościowym. Należy przez 

to rozumieć, że sprzedaż w postępowaniu sanacyjnym została zrównana w swoich skutkach 

ze sprzedażą egzekucyjną.  

Kolejną odmiennością postępowania sanacyjnego od wcześniej omówionych procedur jest 

fakt, iż sędzia-komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem 

niezwłocznie, po zrealizowaniu całości lub części planu restrukturyzacyjnego przewidzianej 

do wykonania w toku postępowania sanacyjnego. Jednakże nie może to nastąpić później niż 

przed upływem dwunastu miesięcy od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego.  

Następnie po zwołaniu zgromadzenia w celu głosowania nad układem, zarządca przedstawia 

na zgromadzeniu wierzycieli sprawozdanie z wykonania planu restrukturyzacyjnego w toku 

postępowania sanacyjnego oraz efekty podjętych działań, a także główne działania, które 

zgodnie z planem restrukturyzacyjnym zostaną podjęte po przyjęciu układu. Nadto, zarządca 

składa również opinię o możliwości wykonania układu. Natomiast głosowanie nad układem 

oraz jego zatwierdzenie przebiega analogicznie do postępowań układowych.  

Podsumowując należy stwierdzić, że postępowanie sanacyjne jest postępowaniem bardzo 

sformalizowanym i ma na celu przeniesienie, w zdecydowanej większości, działań oraz 
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obowiązków naprawczych przedsiębiorstwa z dłużnika na profesjonalne osoby trzecie, 

tj. zarządcę oraz sędziego – komisarza. Dlatego też dłużnicy planujący przeprowadzenie 

w swojej działalności gospodarczej postępowania naprawczego, decydują się na wybór 

postępowania sanacyjnego wyłącznie w ostateczności, gdy zaistniałej sytuacji ekonomiczno-

finansowej nie można poprawić bez użycia daleko idących działań sanacyjnych. 

Podsumowanie 

Podsumowując niniejszy artykuł należy stwierdzić, iż od 1 stycznia 2016 r. polscy dłużnicy 

mają zdecydowanie większe możliwości prawne w zakresie sądowej restrukturyzacji swojego 

przedsiębiorstwa. Już w pierwszym roku obowiązywania nowych regulacji otwarto ponad 200 

postępowań restrukturyzacyjnych. Dla porównania, w całym okresie obowiązywania ustawy 

Puin, tj. w latach 2003 – 2015, postępowań naprawczych wszczęto niewiele ponad 50
109

. 

Ustawodawca udostępniając dłużnikom aż cztery tryby postępowań restrukturyzacyjnych, 

daje bardzo duży wybór w planowaniu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Z postępowania o 

zatwierdzenie układu mogą skutecznie korzystać dłużnicy z dużą świadomością swojej 

sytuacji finansowej oraz przystępujący do restrukturyzacji na etapie zagrożenia 

niewypłacalnością lub wczesnym etapie niewypłacalności. Bez wątpienia najpopularniejszym 

postępowaniem wśród dłużników okazało się przyspieszone postępowanie układowe, które z 

jednej strony zapewnia dłużnikowi dużą swobodę w samodzielnym działaniu naprawczym, a 

z drugiej  daje mu ochronę przed postępowaniami egzekucyjnymi i pomoc nadzorcy 

sądowego. Ostatnie z postępowań jest najmniej popularne wśród dłużników, bowiem jest 

zdecydowanie najbardziej sformalizowane, a nadto mało który z przedsiębiorców, chcąc 

ratować swoją działalność gospodarczą, gotowy jest oddać ją w zarząd osobie trzeciej – 

zarządcy, w celu przeprowadzenia głębokich działań sanacyjnych.   

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że chcąc w dalszym ciągu minimalizować skutki 

nieuniknionej niewypłacalności poszczególnych podmiotów działających w tak dynamicznie 

zmieniającej się gospodarce, rozwój regulacji prawnych z zakresu postępowań 

insolwencyjnych winien zmierzać w kierunku zwiększenia znaczenia mechanizmów 

ukierunkowanych na naprawę przedsiębiorstw a nie ich likwidacji. Winno przyczynić się to 

do złagodzenia skutków niewypłacalności. Ponadto niezbędnym wydaje się również szeroko 
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rozumiana inicjatywa edukacyjna przedsiębiorców, w zakresie uświadamiania im ich praw 

oraz możliwości przeprowadzania postępowań naprawczych już na wczesnym etapie 

zagrożenia niewypłacalnością.    
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Restructuring planning in the light of new regulations 

Summary: The article is to discuss changes implemented by Restructuring Law Act of 

1st August 2018, which initiated four completely new restructuring proceedings in the 

Polish Legal System. Enterpreneurs thereby are given an opportunity to benefit 

from Arrangement Approval Proceedings, Accelerated Arrangement 

Proceedings, Arrangement Proceedings and Remedial Proceedings 
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