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Od redakcji 

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma Prakseologia i Zarzadzanie. Zeszyty 

Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii zawierającego osiem artykułów. 

Numer ten otwiera artykuł Pawła Deca dotyczący problemu wykorzystywania dorobku 

filozoficznego i aspektów racjonalności w stymulowaniu i kierowaniu procesami gospodarczymi 

przez decydentów. Autor prowadzi tu rozważania w zakresie bogactwa filozofii oraz myśli 

ekonomicznej, które wydaje się być zapomniane. Stąd omówienie kluczowych poglądów 

filozoficznych w zakresie funkcjonowania państwa oraz racjonalnego podejmowania decyzji. 

Konkluzją artykułu jest stwierdzenie konieczności powrotu do źródeł, czyli do spokojnej 

merytorycznej dyskusji nad problemami polityczno-gospodarczymi, z ugruntowaną wiedzą  

filozoficzną i obiektywną oceną proponowanych działań. 

W kolejnym artykule Romuald Poliński traktuje politykę kadrową państwa jako określony system 

wartości, celów i norm oraz wynikających z nich zasad, metod (instrumentów) i działań 

ukierunkowanych na dysponowanie wysoko kwalifikowanymi kadrami kierowniczymi zgodnie z 

interesami bieżącymi i perspektywicznymi państwa, społeczeństwa i gospodarki narodowej. 

Realizowana jest ona na siedmiu zasadach: humanizmu, demokratyzmu, praworządności, 

obiektywizmu, planowości, racjonalności i jednolitości, będąc ważnym czynnikiem systemowym 

i instytucjonalnym funkcjonowania, rozwoju i modernizacji państwa i gospodarki narodowej, 

dokonywania koniecznych przekształceń strukturalno-jakościowych. 

Celem następnego artykułu, autorstwa Anny Dąbrowskiej i Mirosławy Janoś-Kresło, jest 

ukazanie prawnej instytucji upadłości konsumenckiej (postępowania upadłościowego wobec 

osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) i wpływu przyjętych rozwiązań na 

zachowania konsumentów dotyczące ubiegania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 

Problematyka ta powinna być przedmiotem edukacji konsumenckiej. Jest to szczególnie istotne 

w aktualnej sytuacji dążenia do coraz lepszego zaspokojenia potrzeb oraz do poprawy poziomu i 

jakości życia co skłania wielu konsumentów do zadłużania się, zaciągania kredytów/pożyczek w 

bankach lub w firmach pożyczkowych. W praktyce z przyczyn niezawinionych, jak i 

zawinionych część dłużników ma problemy ze spłatą zaciągniętych długów.  

W niespotykanym tempie dokonuje się transformacja cyfrowa przedsiębiorstw i instytucji do 

nowych uwarunkowań.. Skuteczność i efektywność procesów transformacji przedsiębiorstw i 
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instytucji finansowych zależy w dużym stopniu od wielu czynników, w tym od kultury ryzyka. 

Stanisław Kasiewicz w kolejnym artykule poszukuje uzasadnień, jakie są przesłanki 

marginesowego traktowania  kwestii roli kultury ryzyka w procesach cyfryzacji i jakie argumenty 

przemawiają za aktywnym podejściem do kultury ryzyka w realizowanych projektach  

transformacyjnych. Na użytek tego artykułu formułuje hipotezę, że kultura ryzyka jest 

niezbędnym czynnikiem dla skutecznego przeprowadzenia transformacji i konkurowania w 

środowisku cyfrowym. 

Politycy i menedżerowie nie mogą w myśleniu o rynkach uciec od pytań etycznych. Problem 

etyczności kapitału używanego do działalności przedsiębiorstwa jest ciągle aktualny. Za 

pozyskiwanie kapitałów dla przedsiębiorstwa odpowiadają przede wszystkim zarządy i rady 

nadzorcze firm, a ich odpowiedzialność ma tu charakter prawny jak i etyczny. W kolejnym 

artykule Piotr Masiukiewicz krytycznie ustosunkował się do strategii wzrostu opartych o 

efektywność oraz strategii rozwoju bazujących na koszcie kapitału w ujęciu temporalnym. 

Zaprezentowano przykłady nieetycznych działań w pozyskiwaniu i wykorzystaniu kapitału na 

rynku papierów wartościowych i w przemyśle oraz rekomendacje dla praktyki. Autor próbuje 

spojrzeć na pozyskiwanie i zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa z perspektywy teorii wartości 

przedsiębiorstwa, teorii dźwigni finansowej, oraz etyki ekonomii.  

Następny artykuł, autorstwa Patryka Gołębiewskiego poświęcony jest potrąceniu wierzytelności 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Potrącenie stanowi jeden ze sposobów wzajemnego 

spełnienia (umorzenia) wierzytelności. Ogólne zasady i przesłanki potrącenia zostały 

uregulowane w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145). 

Potrącenie jest co do zasady także dopuszczalne w postępowaniu restrukturyzacyjnym, przy 

czym pewne odrębności w tym zakresie wprowadza ustawa Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 

maja 2015 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 243). 

Podsumowaniem dotychczasowych ustaleń literatury w kwestiach potencjalnych korzyści i 

zagrożeń w bankowości relacyjnej, wynikających z tej formy współpracy pomiędzy bankami i 

przedsiębiorstwami z perspektywy strony pożyczającej zajął się w swoim artykule Marcin 

Grzelak. Podejście to stanowi obszar słabiej rozpoznany niż ma to miejsce w przypadku 

kredytobiorcy.  
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Numer kończy artykuł Wiesława Rehana, w którym przedstawia doświadczenia własne z 

pierwszych lat transformacji gospodarczej w Polsce. Opisuje dwie kwestie: standardowy zestaw 

działań zarządzania kryzysowego oraz subiektywne tło, ludzkie bariery utrudniające naprawę 

przedsiębiorstwa. Zarządzanie w kryzysie – to zderzenie koniecznych, radykalnych 

przedsięwzięć usprawniających przedsiębiorstwo oraz ludzi z ich nawykami, wzorami 

kulturowymi i ekonomicznymi interesami. Całość zakończono refleksją o praktyce zarządzania 

kryzysowego w początkach lat 90-tych XX wieku. Wskazano najważniejsze czynniki 

utrudniające bądź uniemożliwiające trwałą poprawę kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. 

 

. 

Redakcja 
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Porzucono - poszukiwana filozofia  
i racjonalność w gospodarce 

Dr hab. Paweł Dec, prof. SGH 

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Szkoła Główna Handlowa 

pawel.dec@sgh.waw.pl 

Streszczenie 

Artykuł dotyczy problemu wykorzystywania dorobku filozoficznego i aspektów 

racjonalności w stymulowaniu i kierowaniu procesami gospodarczymi przez decydentów. 

Autor prowadzi rozważania w zakresie bogactwa filozofii oraz myśli ekonomicznej, które 

wydaje się być zapomniane, nie tyko przez osoby sprawujące władzę, ale również 

nierzadko przez licznych ekspertów ekonomicznych. Stąd omówienie kluczowych 

poglądów filozoficznych w zakresie funkcjonowania państwa oraz racjonalnego 

podejmowania decyzji. Konkluzją artykułu jest stwierdzenie konieczności powrotu do 

źródeł, czyli do spokojnej merytorycznej dyskusji nad problemami polityczno-

gospodarczymi, z ugruntowaną wiedzą filozoficzną i obiektywną oceną proponowanych 

działań. 

Słowa kluczowe: filozofia, racjonalność, gospodarka, państwo 

Wprowadzenie 

Funkcjonowanie gospodarek krajowych wymaga odpowiedniego sterowania procesami w nich 

zachodzącymi. Wydawać by się mogło, że decydenci takich działań powinni być osobami nie 

tylko wszechstronnie wykształconymi, obdarzonymi predyspozycjami przywódczymi, ale także o 

szerokich horyzontach myślowych. Tymczasem przykłady ostatnich lat i wielu państw dowodzą, 

że te wymienione czynniki odchodzą zupełnie na drugi plan, ustępując pola dezinformacji, 

antagonizmom, eskalowaniu napięć społecznych, a zatem ogólnie rzecz ujmując 

niemerytorycznym wyniszczaniu politycznych i gospodarczych konkurentów. Co stało się zatem, 

że niektóre osoby zajmujące czołowe stanowiska polityczne, gospodarcze, urzędnicze 

uczestniczą w takim swoistym chocholim tańcu i nierzadko poddają się bezsilności w tych 

kwestiach. Niewątpliwie jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest porzucenie dialogu i 



9 

 

rozmowy, realnych debat na argumenty, ale przede wszystkich praktycznie niekorzystanie i 

wręcz zapominanie o niezwykłym dorobku filozoficznym jaki odziedziczyliśmy z epok 

minionych. Zbyt często obecnie cel polityczny czy gospodarczy jest ważniejszy niż sam proces 

dochodzenia do niego, w trakcie właśnie którego możliwie jest prowadzenie rozważań i 

wywodów filozoficznych oraz oceny racjonalności planowanych działań z punktu widzenia 

ogółu społeczeństwa. 

Głównym celem niniejszego artykułu jest wskazanie utraconego miejsca i roli filozofii w 

kształtowaniu działań politycznych oraz gospodarczych. Autor skorzystał przede wszystkim z 

metody pogłębionych studiów literaturowych, desk research oraz krytycznej analizy treści. 

1. Świat, filozofia, państwo, gospodarowanie 

Filozofa i racjonalność nie są obce w pracach naukowych prowadzonych przez naukowców. Ich 

oddźwięk poza środowiskiem naukowym wydaje się być jednak zbyt mały. Tematyka ta była 

poruszana na przykład przez T. Kwarcińskiego1, F. Teulona,2  

J. Golinowskiego3, J. Dziomek-Kozłowską4, J. Reissa,5 J. Bonera6 czy O. Astapiuka7. Również 

problematyka racjonalności uwidaczniała się w różnych badaniach, jak chociażby  

u P. Deca, P. Masiukiewicza8, P. Kotlarka, 9K. Turka10,  D. Jamesa11,  K. Bentkowskiej12, R. 

Deucharsa13 czy J.W. Nevilea14. 

 

1 T. Kwarciński, Filozofia ekonomii–szkoła pluralizmu i pokory, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, 2019, nr 67, 

s. 7-12. 

2 F. Teulon, Ethics, moral philosophy and Economics, “Financial Economics”, 2014, nr 28. 

3 J. Golinowski, Polityczność mainstreamowej ekonomii, „Studia Politologiczne, 2019, nr 37. 

4 J. Dzionek-Kozłowska, Metarefleksje o makroekonomii i polityce makroekonomicznej, „Zagadnienia Filozoficzne 

w Nauce, 2019, nr 67, s. 262-268. 

5 J. Reiss, Philosophy of economics: A contemporary introduction, Routledge, 2013. 

6 J. Boner, Philosophy and political economy, Routledge, 2018. 

7 A. Ostapiuk, Ekonomia neoklasyczna versus ekonomia behawioralna. Libertariański paternalizm, „Annales. Etyka 

w Życiu Gospodarczym”, 2019, nr.  22.1, s. 7-30. 

8 P. Dec, P. Masiukiewicz, Odpowiedzialność menedżerów, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle 

„ORGMASZ”, Warszawa 2016. 

9 P. Kotlarek, Racjonalność w ujęciu ekonomii behawioralnej, „Studia Ekonomiczne”, 2014, nr 180, s. 106-116. 
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Pomimo dostrzegania roli filozofii i prowadzonych wciąż badań w tym zakresie, to jednak w 

ostatnich kilkudziesięciu latach zarówno ekonomia jak i zarządzanie stopniowo stawały się coraz 

bardziej antyfilozoficzne15. Tymczasem bez filozofii nie można zrozumieć ludzkiej natury, stąd 

jest ona tak ważna w rozwoju teorii ekonomii16.  Przy czym definiujmy za T. Kotarbińskim 

filozofię jako mądrość życiową, dociekanie rzeczy, o których człowiek myślący chce mieć (gdyż 

nie ma jeszcze dowodów naukowych) jakieś rozsądne domysły, wiążące się w całość jednolitego 

poglądu na świat.17 

Problem roli państwa w funkcjonowaniu gospodarki i społeczeństwa był już przedmiotem 

dociekań oraz zainteresowań starożytnych filozofów. Kluczową kwestią jest postrzeganie przez 

wybranych myślicieli zmienności świata w kontekście kształtowania relacji pomiędzy państwem 

a jego obywatelami. Heraklit zasłynął w historii filozofii z teorii powszechnej zmienności oraz 

teorii rozumności świata18. Poglądy głoszone przez Heraklita dotyczyły między innymi tego, że 

dzień i noc w osnowie swej są jednym i tym samym, analogicznie jak młodość i starość, sen i 

jawa, życie i śmierć, dobro i zło, podobnie też wszelkie inne własności są względne19. Takie 

przekonanie o zmienności i ciągłości zjawisk doprowadziło go do relatywizmu. Akcentował 

również, że nic z tego co istnieje, nie posiada własności stałych i bezwzględnych, lecz wciąż 

 

10 K. Turek, W poszukiwaniu racjonalności ekonomicznej w dziełach Adama Smitha, „Zagadnienia Filozoficzne w 

Nauce”, 2019, nr 67, s. 97-124. 

11 D. James, Economics and rationalism: The discipline of economics has made some dubious assumptions,  

“Australian Rationalist”, 2017, nr  107. 

12 K. Bentkowska, Prognozy dynamiki inwestycji przedsiębiorstw a ekonomia behawioralna, „Kwartalnik Nauk o 

Przedsiębiorstwie”, 2019, nr 3, s. 37-45. 

13 R. Deuchars, The international political economy of risk: rationalism, calculation and power,  Routledge, 2017. 

14 J. W. Nevile, Economic Rationalism: The Human Dimension. Post-Keynesian Essays from Down Under Volume 

III: Essays on Ethics, Social Justice and Economics, Palgrave Macmillan, London, 2016, s. 127. 

15 Por. W.W. Gasparski, Ekonomia i zarządzanie z filozoficznej perspektywy – przegląd zagadnień, w: Etyka i 

ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, red. E. Mączyńska, J. Sójka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2017, s. 255. Zob. P. Dec, Pomoc publiczna w restrukturyzacji przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza 

SGH, Warszawa 2018. 

16 M.P. Hühn, The Unreality Business – How Economics and Management Become Anti-philosophical, „Philosophy 

of Management” April 2015, Vol. 14, No. 1, s. 47–66. 

17 T. Kotarbiński, Dzieła Wszystkie, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Zakład Narodowy 

im Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Warszawa 2000, s.415. 

18 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 34. 

19 Por. B.N. Moore, K. Bruder, Philosophy. The Power of Ideas, McGraw-Hill, New York, 2008, s. 25.; A. Sikora, 

Od Heraklita do Husserla. Spotkania z filozofią, Open, Warszawa 1999, s. 33. 
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zmienia własności oraz przechodzi z przeciwieństwa w przeciwieństwo, czyli chociażby z 

czuwania w sen, z młodości w starość, z życia w śmierć. Dlatego dziwna jest natura rzeczy gdyż 

przeciwieństwa stanowią ich osnowę20. Zdaniem Heraklita nie ma rzeczy o stałych własnościach, 

jak również nie ma bytu a jest za to tylko stawanie się (heraklityzm). Znamienne było jeszcze 

jego przekonanie, że szlachetne przedsięwzięcia wymagają wiele pracy oraz wysiłku bowiem: 

„ci, którzy szukając złota, wykopują wiele ziemi, znajdują niewiele”, a ci, którzy wzbraniają się 

od ciężkiej pracy są jak „osły, które wolą raczej sieczkę niż złoto”21. Przy czym należy tu dodać, 

że jednym z pierwszych filozofów, który w swoich poglądach nawiązywał do efektywności 

gospodarowania dobrami, w tym i aktywnej roli państwa był Ksenofont22. Natomiast słynna myśl 

Parmenidasa brzmiąca „nie może nic powstać z tego, czego nie ma, jest niemożliwe i niesłychane, 

by to co jest, zginęło” była uważana przez Empedoklesa za pewnik wyłącznie w odniesieniu do 

prostych składników rzeczy. W przypadku zaś rzeczy złożonych określał je on jako powstające i 

ginące. Dzięki czemu godzone było stanowisko oraz postulaty Parmenidasa z faktami 

doświadczenia Heraklita, gdyż niezmienność składników nie sprzeciwiała się zmienności rzeczy. 

To właśnie niezmienne składniki mogą się łączyć i rozłączać, podczas gdy same nie ulegają 

zmianie, ale za to zmieniają się ich układy a rzeczy z nich złożone powstają oraz giną. Innymi 

słowy składniki, które zbiegają się jedne z drugimi, stają się po prostu różnokształtnymi 

rzeczami23.  

Z kolei Protagoras, uznawany za twórcę pragmatyzmu, zasłynął ze zdania, że „miarą wszystkich 

rzeczy jest człowiek, tych które są, że są, i tych których nie ma, że nie ma”24. Zatem każda opinia 

jest prawdziwa dla tego, kto ją wygłasza, a sporu między ludźmi nie możemy rozstrzygnąć, 

sprawdzając który z oponentów ma rację. Stąd według Protagorasa pewne opinie są lepsze od 

innych w sensie pragmatycznym (ale niekoniecznie te wygłaszane przez silniejszego). W 

późniejszych latach W. James utożsamiał pragmatyzm z postawą stricte empirystyczną, która 

 

20 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii…, op.cit., s. 32. 

21 B. Russell, Mądrość zachodu…, op.cit., s. 24. 

22 H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 47–

48. 

23 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii…, op.cit., s. 43. 

24 B. Russell, Mądrość zachodu…, op.cit., s. 47. 
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sprowadzała się do sposobu traktowania świata i przeświadczenia, że różnice które nie pociągają 

ze sobą żadnych konsekwencji praktycznych, są czymś pozbawionym większego sensu25.  

Filozofowie wyraźnie zwracali uwagę na zachodzące zjawiska zmienności oraz istotę 

gospodarowania i aktywnego udziału państwa w tym procesie. Arystoteles podkreślał przecież 

rolę i znaczenie sztuki gospodarowania oraz wagę zarządzania finansami państwa w celu 

unikania defraudacji pieniędzy. Według niego sztuka prowadzenia gospodarstwa domowego 

odgrywała istotną rolę w życiu społecznym, gdyż decydowała o bogactwie i pozwalała 

zaspokajać potrzeby wspólnoty rodzinnej oraz państwowej26. Uważał, że pieniądz jako środek 

wymiany nie rodzi pieniądza, a w związku z tym nie może być przyczyną pobierania procentu27. 

Platon natomiast opracował koncepcję państwa doskonałego, ponieważ uważał że problem 

sprawiedliwości lepiej omawiać w szerszym kontekście28. Stąd według niego sprawiedliwość 

panuje wówczas, kiedy każdy spełnia swój obowiązek. Przejawia się to w tym, że wszyscy ludzie 

powinni ograniczać się do wykonywania przydzielonych im zadań i dzięki temu struktura 

społeczna będzie stabilna oraz skuteczna. Przy czym sprawiedliwość jest tutaj rozumiana jako 

niezakłócona praca całości, która jest wynikiem właściwego działania każdej części29. Według 

Platona państwo powinno się kierować nie indywidualnymi pomysłami i aspiracjami, ale 

ogólnymi zasadami, stąd też dążenie państwa do zalet najwyższych i właściwych ideom. Dlatego 

też państwo ma być zbudowane jak organizm, a każdy jego obywatel ma robić swoje, ale tylko 

to, czego od niego wymaga wspólny cel wszystkich30. Podkreślone zostało również, że to części 

państwa muszą zależeć od całości, a nie całość od części, gdyż tylko wówczas będzie w nim ład i 

porządek. Platon uważał, że do państwa idealnego powinni należeć tylko potrzebni obywatele, a 

więc poza oczywiście władcami-filozofami, żołnierze (wojsko) i wykonawcy niezbędnych 

przedmiotów materialnych, czyli rzemieślnicy (a więc dzisiejsi przedsiębiorcy). Te trzy grupy 

mają inne zadania, dlatego muszą żyć w innych warunkach (pojawiła się zatem hierarchia). 

 

25 Ibidem s. 279. 

26 Arystoteles, Polityka, Zakład Imienia Ossolińskich, Wrocław 1953, s. 19.  

27 Por.  K. Appelt, Dlaczego Arystoteles sprzeciwiał się pobieraniu procentu?, „Annales Universitatis Mariae Curie-

Skłodowska”, Sectio H „Oeconomia” 2015, Vol. XLIX, No. 4, s. 22. 

28 B.N. Moore, K. Bruder, Philosophy. The power…, op.cit., s. 39–45. 

29 B. Russell, Mądrość zachodu, op.cit., s. 65. 

30 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii…, op.cit., s. 111. 
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Zdaniem Platona państwo jest absolutnie niezbędne do należytego zorganizowania życia ludzi31. 

Państwo definiowane zostało w literaturze przedmiotu przez filozofów politycznych jako zbiór 

pewnych zorganizowanych instytucji, w znaczącym stopniu spójnych lub wzajemnie 

powiązanych. Takie instytucje operują przy tym na pewnym terytorium, zamieszkiwanym przez 

sporą populację, która przybiera organizacją formę odrębnego „społeczeństwa”. Społecznie 

zaakceptowana funkcja tych instytucji polega przede wszystkim na definiowaniu i wdrażaniu 

kolektywnie obowiązujących decyzji, zwłaszcza tych dotyczących członków tego społeczeństwa. 

Instytucje z zasady również wyznaczają dziedzinę „publiczną”, w odróżnieniu od sfery 

„prywatnej” działalności lub decyzji. Poza tym państwo musi tak zarządzać biurokratycznymi 

zasobami, aby sprawnie zbierać podatki oraz przy danych kosztach transakcyjnych efektywnie 

kierować sprawami rządowymi32.  

Brytyjski filozof T. Hobbes wręcz stwierdził że ludzie, którzy są przecież istotami racjonalnymi, 

zawierają sztuczną umowę (przymierze), w którym dobrowolnie zgadzają się podlegać władzy33. 

W momencie powstania takiego systemu tracą oni niejako prawo do buntu, gdyż zawarta umowa 

wiąże rządzonych, a nie rządzących. Punkt przełomowy nastąpi dopiero wtedy, kiedy władcy nie 

uda się zapewnić ochrony poddanym (co było jego głównym przecież zadaniem), wówczas 

obywatele mogą legalnie unieważnić umowę z rządzącym. Dlatego też społeczeństwo, które jest 

zorganizowane wokół takich działań, definiowane było jako wspólnota. Według J. Locke’a 

społeczeństwo powstaje w próbach zbudowania instytucji, które są tworzone w celu naprawy 

niedoskonałości życia społeczeństwa niezorganizowanego. Zatem ludzie tworzą społeczeństwo 

przez zawarcie swobodnej umowy, która polega na stworzeniu takich instytucji34.  

 

31 Z. Wendland, Historia filozofii, od szkoły jońskiej do końca XX wieku, Wydawnictwo Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2003, s. 61. 

32 P. Dunleavy, Państwo, w: Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R. E. Goofin, P. Pettit, Warszawa 

1996, s. 777. 

33 B. Russell, Mądrość zachodu…, op.cit., s. 193. 

34 R.H. Popkin, A. Stroll, Filozofia, Zysk i Spółka, Poznań 1994, s. 113. 
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2. Zmienność w polityce i gospodarce 

Istotny aspekt w prowadzeniu działalności gospodarczej, który często dla wielu menedżerów i 

właścicieli przedsiębiorstw jest bardzo trudny do kontrolowania czy wręcz do przewidzenia, to 

otoczenie polityczne i prawne dla biznesu. Procesy bądź decyzje polityczne, które często 

podejmowane są w zupełnym oderwaniu od zdrowego rozsądku, potrafią wielu przedsiębiorcom 

nie tylko utrudnić racjonalne funkcjonowanie, ale nawet doprowadzić często do bankructwa. 

Tymczasem wiele lat temu T. Kotarbiński dostrzegał u innych autorów opracowujących projekty 

kierowania sprawami publicznymi dążenie do tego, aby „wychowywać społeczeństwo przez 

prawo, by prawo stało się niepotrzebne, by prawo nie potrzebowało się wtrącać” 35. Czy obecnie 

można założyć, że wszyscy ludzie będą zachowywali się zgodnie z prawem, nawet jeśli nie ma 

ustawionego jakiegoś konkretnego prawa? Złudne nadzieje, czego wiele przykładów obserwować 

mogliśmy w ostatnich latach, jak chociażby nadużycia w systemie bankowym czy podatkowym. 

 Znamienne jest to, że sami politycy, i to często ci czołowi, mają świadomość swojej czasami 

„złej pracy”. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, tak opisywał rzeczywistość 

polityczną, kiedy jeszcze był na niższym szczeblu kariery politycznej: „wymogi partyjnej 

lojalności i kampanii wyborczych, rozdmuchiwanie konfliktów przez media - wszystko to 

wzmacnia atmosferę podejrzliwości. Co gorsza, większość uczestników życia politycznego w 

Waszyngtonie otrzymała albo wykształcenie prawnicze, albo politologiczne, w profesjach tych 

zaś kładzie się nacisk na zwyciężanie w dysputach, a nie na rozwiązywanie problemów.”36 

Wynika z tego, że bardzo często mogą przepadać świetne projekty ustaw, korzystne dla biznesu, 

gospodarki, z powodu nieustannej chęci polityków do zwyciężania i bycia górą. Co więcej samo 

prawo przyjęte i wprowadzone w życie nie zawsze przecież jest jednoznaczne i przez to 

poprawnie interpretowane. Bowiem według B. Obamy „w pewnym sensie taka jest natura 

samego prawa. Przeważnie wszystko jest w nim jasne i ustalone, jednak życie przynosi nowe 

problemy i prawnicy, urzędnicy oraz obywatele kwestionują znaczenie terminów, które jeszcze 

kilka miesięcy wcześniej wydawały się jasne. Ostatecznie przepisy prawa są wszak słowami 

zapisanymi na papierze – słowami, których sens czasem się ze sobą zlewa i rozmywa, który zależy 

 

35 T. Kotarbiński, Dzieła Wszystkie, Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im Ossolińskich, Wydawnictwo 

PAN, Warszawa 2000, s.100 

36 B. Obama, Odwaga nadziei, Albatros, Wydawnictwo A. Kuryłowicz, Warszawa 2008, s. 63. 



15 

 

od kontekstu, tak jak w powieści, wierszu czy złożonej komuś obietnicy, który podlega erozji, a 

czasem mgnieniu oka się załamuje.”37 Z kolei M. Albright, pisała, że polityk musi zostawić 

miejsce na elastyczność i nowe rozwiązania, gdyż każda sytuacja jest inna, a gdy pojawiają się 

problemy, przywódcom potrzeba jak najszerszych opcji.38 

Dlatego zdaniem P. Kellego zachodzi konieczność przemyślenia na nowo podstawowych relacji 

między liberalnymi wartościami oraz zasadami a samym państwem.39 Nie można jednak 

definitywnie skreślić roli państwa w kształtowaniu porządku demokratycznego i reguł oraz zasad 

panujących w biznesie. Jednakże trudno nie zgodzić się tu z B. Obamą, który pisze, że 

„odrzucenie absolutyzmu wpisane w naszą strukturę konstytucyjną może wywołać wrażenie, że w 

naszym systemie politycznym brakuje pryncypiów. Jednak przez większą część naszej historii 

sprzyjał on procesowi gromadzenia, analizowania informacji i ich konfrontowania, to zaś 

pozwoliło nam dokonywać lepszych, choć dalekich od doskonałości wyborów dotyczących nie 

tylko środków służących do osiągnięcia celów, lecz także samych celów.”40  

Dyskutując o roli i zadaniach państw, stanowieniu prawa, a także ich wpływu na kształtowanie 

środowiska do rozwoju i prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, nie 

sposób nie powtórzyć roli jak obecnie odgrywają korporacje międzynarodowe. Znaczenie tego 

typu organizacji jest we współczesnym świecie nieporównywalnie większe niż jeszcze 

kilkadziesiąt lat temu. Można bez obaw stwierdzić, że wielu przypadkach to korporacje decydują 

o kształcie polityki gospodarczej wielu mniej rozwiniętych państw, choć wydarzenia ostatnich lat 

nakazują rozszerzyć tą grupę o państwa o znacznie większym potencjale gospodarczym. 

Korporacjami międzynarodowymi kieruje i zarządza się często znacznie trudniej niż niejednym 

krajem na świecie. Zdaniem wybitnego noblisty J.K. Galbraitha obecnie proces kierowania 

wielką, międzynarodową korporacją jest zadaniem nie tylko niezwykle wymagającym, ale 

znacznie przekraczającym władzę oraz zdolności pojedynczej osoby (i to nawet tej najbardziej 

zdeterminowanej do tego zadania). Galbraith uważa ponadto, że „iluzja zarządzania 

korporacyjnego jest jedną z naszych najbardziej wyrafinowanych, a w ostatnich czasach 

 

37B. Obama, op. cit., s. 93. 

38 M. Albright, Pani Sekretarz Stanu, Świat Książki, Warszawa 2005. 

39 P. Kelly, Liberalizm, Wydawnictwo Sic, Warszawa 2007, s. 192. 

40 B. Obama, op. cit., s. 113. 
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najbardziej oczywistych postaci oszustwa. Skoro uwolniono się od pejoratywnego określenia 

„kapitalizm” można było zastosować sensowny termin - biurokracja korporacyjna. Biurokracja 

jednak (...) jest słowem, którego starannie się unika; akceptowanym określeniem jest 

„kierownictwo”. Rutynowo uznaje się, a nawet wysławia znaczenie własności akcjonariusza, lecz 

aż nazbyt oczywiste jest, że nie ma tu żadnej roli kierowniczej.”41 Galbraith podkreśla, że 

kierownictwo współczesnej korporacji, inaczej niż kiedyś kapitalista, uzyskało swoistą publiczną 

akceptację dla swojej pozycji rynkowej i określonych wpływów politycznych.42 

W otaczającym i nieustanie zmieniającym się gospodarczym i politycznym świecie można 

zaobserwować jeszcze jeden praktycznie niepodważalny fakt – coraz bardziej malejące znaczenie 

odległości i jej wpływu na życie ludzi. Jak pisał P. Virlilio „skracanie dystansu stało się 

strategicznym faktem brzemiennym w nieprzewidywalne skutki natury ekonomicznej i politycznej, 

zjawisko to stanowi bowiem wyraz zanegowania przestrzeni jako takiej.”43 Człowiek pokonuje 

kolejne bariery, o których jeszcze kilkadziesiąt czy kila lat temu mówiono, że są nie do 

pokonania. Nierozpatrywana tutaj jest ocena słuszności takiego przekraczania granic, a jedynie 

ukazana jest zdolność człowieka do podejmowania bardzo wielu starań mających na celu 

poznawanie nowych faktów i tym samym ograniczania niepewności. Jak pisał T. Kotarbiński, 

„cokolwiek zaś uczynimy, jakąkolwiek pełnimy funkcję, zawsze nastręczają nas okazje do 

praktykowania tej dyrektywy, by nie pozwalać procesom od nas zależnym przebiegać nie wedle 

naszych zamierzeń”44. 

3. Powrót do filozofii i racjonalności 

Czy w tak zmieniającym się świecie, napędzanym równie mocno przez oczekiwania obywateli, 

ale także przez same, nierzadko kontrowersyjne działania polityków, możliwe jest jeszcze 

spokojne (wręcz długotrwałe) rozważanie podejmowanych kroków czy działań? Czy nieustanny 

 

41 J.K. Galbraith, Gospodarka niewinnego oszustwa, Prawda naszych czasów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 

2005, s. 41. 

42 Ibidem, s. 75. 

43 P. Virilio, Prędkość i polityka, Wydawnictwo Sic, Warszawa 2008, s. 171. 

44 T. Kotarbiński, Dzieła Wszystkie, Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im Ossolińskich, Wydawnictwo 

PAN, Warszawa 2000, s.95 
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pęd do doskonałości w wielu obszarach ludzkiego życia ma jakikolwiek sens? Już przecież T. 

Kotarbiński za Arystotelesem wskazywał, że „optimum nie jest równoznaczne z maksimum, 

bowiem usprawnienie zawdzięczane przez specjalistę wyłącznemu pełnieniu jednej tylko funkcji, 

powoduje osłabienie zaradności ogólnej i umiejętności dawania sobie rady w innych, 

odmiennych okolicznościach”.45 Dodatkowo dochodzi jeszcze problem ciągłego konkurowania 

ze wszystkimi wokół, praktycznie o wszystko. Choć do tego akurat ludzkość jest w zasadzie już 

przygotowana. B. Wolniewicz już w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku pisał bowiem, że 

cechą jednostek oraz zbiorowości ludzkich jest nieustanna walka między sobą, a tym samym 

nieustanna wzajemna konkurencja tocząca się głównie w sferze ekonomicznej.46 

Czy zatem potrzebne nam jest wciąż podejście filozoficzne w gospodarce? Lub inaczej czy w 

ogóle jeszcze potrzebujemy filozofów przy rozwiązywaniu problemów i zagadnień 

ekonomicznych. Gdzie, za T. Kotarbińskim, „filozof jako taki, ani nie rachuje, ani nie 

eksperymentuje. Uprawia on myślicielstwo, doskonalajac zagadnienia, pojęcia, twierdzenia i 

systemy twierdzeń i czyniąc to głównie przez wysiłek wewnętrzny, zmierzający ku zrozumieniu 

właściwej intencji myśli szukającej po omacku, ku racjonalniejszemu ukształtowaniu 

problematów, ku doprowadzeniu do jasności zupełnej pojęć na ogół niewyraźnych, ku uzyskaniu 

oczywistości twierdzeń  i solidności systemów… Toczy on walkę z mętnością, chwiejnością, 

nieokreślonością, plątaniną myślenia, uzbraja się w przeciwko wszelkiej w myśleniu 

nietrzeźwości, jakże częstej skutkiem ulegania zatwardziałemu przesądowi lub ponętnej dla serca 

ułudzie, lub stronniczości wreszcie, która wyrasta z sytuacji osobistej lub społecznej samego 

myśliciela”.47 Czy wiedza z zakresu historii filozofii czy myśli ekonomicznej jest przez nowe 

pokolenia pożądana, czy czasem stanowi kolejny punkt do obowiązkowego zaliczenia i 

zapomnienia, praktycznie nie pozostawiając żadnych trwałych efektów? Tym bardziej, że coraz 

częściej mamy do czynienia z ograniczeniem liczby godzin wykładów z filozofii na uczelniach i 

wydziałach ekonomicznych. Czasem jest ona również wymieniana na inny przedmiot, jak na 

przykład socjologię. Inną sprawą pozostaje oczywiście jakość przekazywania wiedzy 

filozoficznej czy obiektywne prezentowanie podstawowych poglądów przedstawicieli różnych 

 

45 Ibidem, s.141 

46 B. Wolniewicz, Filozofia i wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 250, 

47 T. Kotarbiński, Dzieła Wszystkie, Ontologia, teoria poznania i metodologia nauk, Zakład Narodowy im 

Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Warszawa 2000, s. 67. 
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szkół ekonomicznych. Wszechobecny Internet, finansjalizacja, digitalizacja, dominacja obrazu i 

mediów społecznościowych zdecydowanie nie pomaga w przyciąganiu młodych ludzi do 

odkrywania i poznawania przeszłości w wymienionym powyżej zakresie. Tym bardziej, że jak 

pisze J. Bakan, obecnie to „korporacje rządzą naszym życiem. To one decydują o tym, co jemy, co 

oglądamy, w co się ubieramy, gdzie pracujemy i co robimy”48.  Czy jest zatem gdzieś jeszcze 

miejsce na czystą ekonomię i dysputy ekonomistów? Coraz trudniej będzie przekonać nowe 

pokolenia do chłonięcia wiedzy akademickiej, gdy umiejętności programistyczne są kilku, a 

nawet kilkunastokrotnie lepiej wynagradzane, niż posiadanie wiedzy ogólnej nawet na wysokim 

poziomie. Krótki żywot przekazywanych w mediach informacji, a przede wszystkim 

nieroztropne i niepoparte badaniami decyzje rządzących, a wynikające w zasadzie z chęci 

utrzymania władzy ograniczają zakres możliwości odziaływania współczesnych ekonomistów. 

Dlatego zdaniem S. Kowalczyka, „muszą (oni) powrócić do mówienia i pisania o społeczeństwie, 

państwie, dobrobycie społecznym, sprawach zwykłych ludzi, ludzkich postawach i reakcjach czy 

instytucjach społecznych, zamiast wyłącznie o zysku, relacjach pomiędzy racjonalnymi 

jednostkami, konkurencji rynkowej czy dominacji sektorowej”.49 

Zakończenie  

Trudne zadanie przed ekonomistami, by odzyskać utraconą w ostatnich latach pozycję realnych 

oraz obiektywnych ekspertów i jeszcze mocniejszych krytyków złych decyzji gospodarczych 

decydentów. Nie powiedzie się to, gdy niektórzy będą przedkładali własne interesy 

koniunkturalne nad etykę i rzetelność zawodową. I zamiast przeciwstawiać się błędnym 

zamierzeniom będą, wbrew zdrowemu rozsądkowi i co gorsze wiedzy, je popierać. Proces 

wzmacniania podmiotowości i roli ekonomistów będzie łatwiejszy, gdy z powrotem znajdzie się 

czas na prowadzenie rozważań i dyskusji, również z największymi oponentami w danych 

sprawach. Lecz by było to w pełni możliwe i użyteczne potrzeba szerokiej wiedzy z filozofii i z 

historii myśli ekonomicznej. Wówczas można wykorzystywać argumenty, a nie prowadzić ataki 

 

48 J. Bakan, Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wydawnictwo Lepszy Świat, Warszawa 2006, s. 

13. 

49 S. Kowalczyk, Kontrowersje wokół ekonomii i ekonomistów, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2018, nr 3 

(48) s. 20. 
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personalne. Czy oczekiwanie racjonalności w podejmowanych decyzjach gospodarczych jest na 

wyrost? Zdecydowanie nie. Tylko świadomość o tym musi być nie tylko u ekonomistów, ale 

również wśród polityków. I z tym jest największy problem. Dopóki społeczeństwo będzie 

akceptowało populistyczne hasła, nie będzie dokonywało oceny ich realności, a także skutecznie 

nie będzie rozliczało rządzących ze składanych obietnic wyborczych pod kątem ich skutków dla 

wszystkich obywateli, dążenie do racjonalności wciąż będzie w sferze marzeń. Bogactwo 

poglądów i twierdzeń filozofów oraz myślicieli jest ogromną skarbnicą wiedzy, z której należy 

czerpać jak najwięcej i jak najczęściej. I w dalszym ciągu wydaje się ona nie do końca odkryta, a 

z pewnością przyswojona przez interesariuszy procesów gospodarczych. 
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Summary 

Paper refers to the problem of using philosophical achievements and aspects of rationality 

in stimulating and directing economic processes by decision-makers. The author conducts 

reflections on the wealth of philosophy and the history of views and economic thought, 

which seems to be forgotten, not only by those in power in a particular country, but also 

often by numerous economic experts. Hence the discussion of key philosophical views 

regarding the functioning of the state and rational decision-making. The conclusion of the 

article is the necessity to return to the sources, i.e. to a quiet substantive discussion of 

political and economic problems, with well-established knowledge in the philosophical 

and objective assessment of the proposed actions. 

Keywords: philosophy, rationality, economy, state 
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Problemy polityki kadrowej państwa 

prof. ndzw. dr hab. Romuald Poliński 

Towarzystwo Naukowe Prakseologii 

Streszczenie 

Polityka kadrowa państwa to określony system wartości, celów i norm oraz wynikających 

z nich zasad, metod (instrumentów) i działań ukierunkowanych na dysponowanie wysoko 

kwalifikowanymi kadrami kierowniczymi zgodnie z interesami bieżącymi i perspekty-

wicznymi państwa, społeczeństwa i gospodarki narodowej. 

Polityka ta ma dwa zasadnicze cele: samoistny (autoteliczny) i instrumentalny. 

Realizowana jest ona na siedmiu zasadach: humanizmu, demokratyzmu, praworządności, 

obiektywizmu, planowości, racjonalności i jednolitości. 

Instrumenty polityki kadrowej to dobór, rozmieszczenie, kontrola (ocena) i doskonalenie 

zawodowe (teoretyczne i praktyczne). 

Polityka kadrowa państwa jest ważnym czynnikiem systemowym i instytucjonalnym 

funkcjonowania, rozwoju i modernizacji państwa i gospodarki narodowej, dokonywania 

koniecznych przekształceń strukturalno-jakościowych. 

Słowa kluczowe: kadry kierownicze, polityka kadrowa państwa, zasady i instrumenty 

polityki kadrowej,  służba cywilna, zasady etyki korpusu służby cywilnej (codes of 

conduct for public officials), zasada lojalności, karuzela personalna, unia personalna, 

zasada incompatibilitas, rezerwa kadrowa państwa. 

Wstęp 

Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań polityki państwa wobec kadr kierowniczych, 

określenie i ocena jej celów, zasad i instrumentów oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji. 

Polityka państwa wobec kadr kierowniczych jest jednym z zasadniczych elementów polityki 

państwa. 

Przez politykę kadrową państwa rozumie się określony system wartości, celów i norm oraz 

wynikających z nich zasad, metod (instrumentów) i działań ukierunkowanych na dysponowanie 

wysoko kwalifikowanymi kadrami kierowniczymi zgodnie z interesami bieżącymi i 

 

 Romuald Poliński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, autorem wielu publikacji naukowych z zakresu 

teorii ekonomii, polityki ekonomicznej, polityki kadrowej, finansów i bankowości oraz Unii Europejskiej. Był 

dyrektorem departamentu w centrali banku, prezesem spółki akcyjnej Skarbu Państwa, doradcą Ministra Finansów i 

Prezesa Rady Ministrów, rektorem szkoły wyższej i wiceministrem. 
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perspektywicznymi państwa, społeczeństwa i gospodarki narodowej. Idzie tu w szczególności o 

kompletowanie w szerokim sensie tego słowa zespołów kierowniczych dla poszczególnych 

szczebli kierowania państwem i gospodarką narodową (sektorem publicznym), a więc o działanie 

państwa związane głównie z formowaniem kadry zarządczej organów administracji państwowej i 

szeroko pojętej administracji gospodarczej. 

1. Cele polityki kadrowej państwa 

Polityka kadrowa państwa ma dwa zasadnicze cele: samoistny (autoteliczny) i instrumentalny. 

1.1. Cel samoistny polityki kadrowej to racjonalne usprawnianie funkcjonowania 

administracji państwowej i gospodarczej. Państwo musi mieć decydujący wpływ na zespoły 

kierownicze organów administracji państwowej i gospodarczej, a przez to – na system 

organizacji i funkcjonowania państwa oraz tempo i kierunki rozwoju społeczno-ekonomicznego 

kraju. Główne założenia polityki kadrowej państwa wynikają z zasad ustrojowych, systemowych, 

konstytucyjnych i powinny odpowiadać zadaniom formułowanym w założeniach, programach i 

planach rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju. Tak więc należy stwierdzić, że polityka 

kadrowa państwa powinna być funkcją jego celów i zadań politycznych, społeczno-

ekonomicznych (bieżących i perspektywicznych), jak i założeń dotyczących zmian systemowych. 

1.2. Celem instrumentalnym polityki kadrowej i miernikiem jej skuteczności jest efektywne 

kształtowanie i dysponowanie kwalifikacjami zawodowymi, merytorycznymi i etycznymi kadr 

kierowniczych – całym społecznym potencjałem wiedzy, doświadczenia, zdolności, 

pomysłowości i inicjatywy, w interesie zapewnienia sprawnego funkcjonowania państwa 

i gospodarki narodowej. 

Polityka kadrowa państwa w istotny sposób wpływa na metody i skuteczność realizacji jego 

generalnej polityki, a polityki ekonomicznej w szczególności, i decyduje w poważnym stopniu o 

autorytecie państwa, jego organów i administracji. Obsadzanie stanowisk kierowniczych kadrami 

posiadającymi odpowiednie kwalifikacje nie tylko zawodowe, ale również merytoryczne i 

etyczne, a w niektórych przypadkach polityczne, jest gwarancją realizowania przez organy 

administracji państwowej i gospodarczej zadań ustalanych przez konstytucyjne organy władzy i 

administracji państwowej, stosowania przez kadry w bieżącej i długofalowej działalności ustaw 
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i uchwał Sejmu, rozporządzeń Rady Ministrów i decyzji innych organów. Dotyczy to głównie 

budżetu państwa i Narodowego Planu Rozwoju. 

Ważną sprawą dla realizacji konstytucyjnej zasady państwa praworządnego jest określenie 

jednoznacznych i stabilnych zasad jego polityki kadrowej oraz wytyczenie kierunków działania 

w zakresie doboru, rozmieszczenia, kontroli (oceny) i doskonalenia zawodowego kadry 

kierowniczej. Idzie tu zarazem o eliminację barier rozwoju polityki kadrowej państwa 

i wyzwolenie wszystkich czynników jej efektywności. 

2. Zasady i zadania polityki kadrowej państwa 

2.1. Istota zasad i zadań polityki kadrowej. Politykę kadrową demokratycznego państwa 

prawnego powinny cechować określone idee przewodnie – zasady, obowiązujące powszechnie, 

we wszystkich dziedzinach jego działalności i na wszystkich szczeblach kierowania. Idzie tu o 

następujące zasady: 1) humanizmu; 2) demokratyzmu; 3) praworządności; 4) obiektywizmu;  

5) planowości; 6) racjonalności i 7) jednolitości. 

Zasady polityki kadrowej państwa powinny dotyczyć nie tylko centralnej kadry kierowniczej, ale 

również innych szczebli. Zasady te nie mogą być statyczne; powinny być one rozwijane zarówno 

w praktyce, jak teorii; stymulować działalność legislacyjną i edukacyjną. 

Zadaniem polityki kadrowej powinno być w założeniu i praktyce stwarzanie odpowiednich 

warunków awansu kadrom legitymującym się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i 

merytorycznymi oraz właściwą postawą etyczną, w tym lojalnością50 wobec państwa i rządu, 

identyfikującym się w praktycznym działaniu z celami państwa, służącym jego interesom, racji 

stanu. 

W polskiej administracji państwowej większość kadr kierowniczych należy do korpusu służby 

cywilnej. Zasady funkcjonowania i zadania służby cywilnej zostały uregulowane ustawowo.51 

Należy w tym kontekście zwrócić uwagę również na przepisy zarządzenia nr 70 Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad 

 

50 Lojalność w leksykonach jest definiowana różnie. W artykule tym idzie o lojalność kadr kierowniczych wobec 

państwa i rządu, o respektowanie racji stanu. 

51 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r., poz. 1559). 
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służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.52 Zarządzenie to w §13 

stanowi, że członek korpusu służby cywilnej przestrzega następujących zasad etyki53: 1) godnego 

zachowania; 2) służby publicznej; 3) lojalności; 4) neutralności politycznej; 5) bezstronności  

i 6) rzetelności. A w §16 zarządzenie precyzuje zasadę lojalności, która polega w szczególności 

na54: 

 „1) lojalności wobec Rzeczypospolitej Polskiej; 

  2) lojalnym i rzetelnym realizowaniu programu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, bez 

względu na własne przekonania i poglądy polityczne; 

  3) lojalności wobec urzędu (…)”, zatrudniającego członka korpusu.  

Powołane wyżej zarządzenie stanowi implementację rekomendacji Komitetu Ministrów dla 

Państw Członkowskich Rady Europy (Council of Europe) z 2000 r. w sprawie kodeksów etyki 

służby cywilnej (codes of conduct for public officials).55  

Komitet Ministrów działa na podstawie Statutu Rady Europy (z siedzibą w Strasbourgu), której 

członkami są wszystkie państwa europejskie. Rady tej nie należy mylić z dwiema instytucjami 

Unii Europejskiej, to jest Radą Europejską (European Council) i Radą (Unii Europejskiej) – 

Council (EU).56 

Na kadrze kierowniczej spoczywa szczególna odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie 

każdego organu, podmiotu i każdej instytucji. Ma ona istotny wpływ na stosunki międzyludzkie, 

na organizację i atmosferę pracy oraz na jej wyniki. Powierzenie stanowiska kierowniczego jest 

wyróżnieniem, które wiąże się z określoną odpowiedzialnością. Kadrę kierowniczą powinna 

cechować szczególnie wysoka dyscyplina, inicjatywa i konsekwencja w realizacji założeń 

polityki państwa. 

 

52 Monitor Polski Nr 93, poz. 953. 

53 Tamże. 

54 Tamże. 

55 Recommendation No. R (2000) 10 of the Committee of Ministers to Member states on codes of conduct for public 

officials (Adopted by the Committee of Ministers at its 106th Session on 11 May 2000). 

56 Vide: Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Urząd 

Publikacji Unii Europejskiej, Luxembourg 2010, s. 22 i n. (Tytuł III Postanowienia o instytucjach). 
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2.2. Zasada humanizmu polityki kadrowej wynika z konstytucyjnych założeń i celów 

działania Rzeczypospolitej Polskiej. Polityka kadrowa państwa traktując człowieka jako wartość 

powinna dążyć konsekwentnie do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających 

wszechstronny rozwój kwalifikacji, talentów i aspiracji kadr. 

Zasada ta gwarantuje mobilność pionową kadr, znosi bariery społeczno-zawodowe i ułatwia ich 

pokonywanie, zapewniając tym samym warunki awansu zawodowego kadrom o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych, merytorycznych i etycznych niezbędnych na określonych 

szczeblach kierowania, warunki dla ich autokreacji i samorealizacji. Ma ona aspekt nie tylko 

autoteliczny, ale również instrumentalny. Mobilność pionowa kadr, a szczególnie mobilność w 

górę, jest ważnym czynnikiem dynamizującym i intensyfikującym działalność państwa,  rozwój 

społeczno-ekonomiczny, podnoszącym poziom efektywności zarówno w skali mikro, jak makro. 

Zasada humanizmu zakłada więc umiejętne łączenie rozwoju i awansu indywidualnego kadr 

z interesami ogólnospołecznymi i ogólnoekonomicznymi. 

Konstruktywna konkurencja i rywalizacja kadr kierowniczych powinna prowadzić do 

pozytywnego rozwoju ich kwalifikacji merytorycznych. Zadaniem organów władzy państwowej 

jest tworzenie mechanizmów umożliwiających obsadzanie stanowisk kierowniczych kadrami o 

najwyższych kwalifikacjach zawodowych, merytorycznych i etycznych. 

2.3. Zasada demokratyzmu służy wzrostowi obywatelskiej odpowiedzialności i wymagań 

stawianych kadrze kierowniczej. Postęp w zakresie właściwego rozumienia demokratyzmu 

polityki kadrowej  powinien przejawiać się w jej konsekwencji i jawności, w stwarzaniu 

możliwości krytyki negatywnych zjawisk w działalności kierowników różnych szczebli 

i dziedzin, w konsultowaniu i opiniowaniu spraw kadrowych w zainteresowanych środowiskach 

społeczno-zawodowych, w kolegialnym sposobie oceniania kadr kierowniczych. Wszystko to 

dotyczy tych dziedzin, w których kierownicy powoływani są w trybie nominacji, jak i wyboru. 

Demokratyzm polityki kadrowej państwa nie może oznaczać jej niedookreśloności, zbytniego 

rozproszenia decyzyjnego, autonomizacji niższych szczebli czy anarchizacji w procedurach 

decyzyjnych. 

2.4. Zasada praworządności polityki kadrowej oznacza respektowanie uprawnień 

odpowiednich organów przedstawicielskich, samorządowych, administracji państwowej 

i gospodarczej, a w określonych przypadkach – przestrzeganie kolegialności w przygotowywaniu 
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i podejmowaniu decyzji personalnych. Oznaczać to powinno powoływanie kadr kierowniczych 

na odpowiednie stanowiska w trybie państwowym z zachowaniem prawa. 

2.5. Zasada obiektywizmu polityki kadrowej jest jakby przeciwwagą zasady humanizmu. 

Polityka kadrowa powinna być funkcją obiektywnych potrzeb państwa, społeczeństwa 

i gospodarki narodowej; musi być ona podporządkowana interesom ogólnospołecznym. 

Wszystkie decyzje kadrowe muszą być oparte na obiektywnej, sprawiedliwej ocenie 

zapewniającej jednakowe możliwości powoływania na odpowiedzialne funkcje państwowe, 

administracyjne i gospodarcze wszystkim, którzy odpowiadają ustalonym kryteriom doboru kadr. 

Niektóre decyzje kadrowe nie mogą być jawne, zgodnie z obowiązującymi ustawami i innymi 

przepisami. 

Ważnym zadaniem organów państwa jest przeciwdziałanie preferowaniu w polityce kadrowej 

interesów partykularnych – indywidualnych i grupowych (branżowych, resortowych, 

regionalnych i środowiskowo-zawodowych) kosztem interesu ogólnospołecznego. Wyrazem tego 

powinno być: po pierwsze, przeciwdziałanie nadmiernej rozbudowie aparatu kierowniczego w 

organach państwa i administracji, kumulowaniu stanowisk, a po drugie, doskonalenie i 

obiektywizacja konkursowego trybu powoływania kierowników (dyrektorów, prezesów, 

członków zarządów) organów administracji państwowej, a także przedsiębiorstw państwowych i 

spółek Skarbu Państwa. 

W tym kontekście jednoznacznego rozstrzygnięcia wymagają takie kwestie, jak dopuszczalność i 

zakres unii personalnej funkcji politycznych, państwowych, administracyjnych i gospodarczych, 

a także celowość niełączenia określonych stanowisk i funkcji (zasada incompatibilitas).57 

Zasada obiektywizmu oznacza również, że polityka kadrowa państwa jest bezstronna, wolna od 

stereotypów, przesądów i uprzedzeń. Zasada ta jest podważana przez zjawiska subiektywizmu i 

woluntaryzmu w decyzjach dotyczących kadr kierowniczych. Przejawem subiektywizmu jest np. 

tworzenie stanowisk kierowniczych ze względu na określone osoby, grupy nacisku, organizacje 

społeczne czy partie polityczne, niestosowanie zobiektywizowanych kryteriów przy obsadzaniu 

 

57 Incompatibilitas jako zasada oznacza zakaz łącznego sprawowania określonych urzędów, funkcji czy stanowisk, a 

także zakaz łączenia mandatów poselskiego i senatorskiego z określonymi funkcjami publicznymi albo 

zawodowymi. 
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stanowisk kierowniczych, tzn. przy doborze i rozmieszczeniu kadr, wiążące się z reguły z 

subiektywnym charakterem kryteriów oceny pracy kadr kierowniczych. 

Subiektywizm ma swe źródła nie tylko w mechanizmach biurokratycznych, braku kontroli 

społecznej, ale również w niepełnym rozeznaniu obiektywnych potrzeb społeczno-

ekonomicznych w resortach, regionach, województwach, urzędach, przedsiębiorstwach 

i spółkach Skarbu Państwa. 

2.6. Zasada planowości polityki kadrowej państwa nabiera szczególnego znaczenia w okresie 

zmian systemowych i instytucjonalnych oraz zasad i kierunków polityki społeczno-

ekonomicznej, kształtowania się społeczeństwa informacyjnego. Współcześnie wydłuża się 

proces tzw. profesjonalizacji teoretycznej kadr kierowniczych, wydłuża się okres nauczania 

zorganizowanego, a jednocześnie nabyte kwalifikacje ulegają szybkiej dezaktualizacji wywołując 

tzw. technologiczną nieprzydatność nawet wysoko kwalifikowanych kadr. Planowanie polityki 

kadrowej w coraz dłuższym horyzoncie czasowym i integrowanie tego planowania z prognozami 

rozwoju nauki, techniki i gospodarki stanowić powinno jedno z naczelnych założeń polityki 

kadrowej państwa. 

Zasada planowości oznacza również konieczność przezwyciężania przyczyn (źródeł) i objawów 

żywiołowości, przypadkowości w polityce kadrowej. Planowanie w zakresie polityki kadrowej 

nie może być pasywne, oparte na prostym przewidywaniu przyszłości, lecz musi być aktywne, 

tzn. kształtujące walory kadr, ich kwalifikacje zawodowe, liczebność i strukturę zawodową oraz 

efektywność funkcjonowania. 

2.7. Zasada racjonalności polityki kadrowej wymaga stosowania szczegółowych, 

zobiektywizowanych kryteriów doboru, rozmieszczenia i oceny kadr, jednoznacznego określenia 

kompetencji (uprawnień) i obowiązków (wymagań). Idzie tu również o stosowanie odpowiednich 

instrumentów polityki w taki sposób, żeby relacja pomiędzy nakładami a efektami była jak 

najkorzystniejsza, optymalna. Oznacza to konieczność stosowania nowoczesnych metod i 

rozwiązań w realizacji przyjętych celów, wprowadzania różnych innowacji w działaniu, 

dokonywania analiz i prowadzenia interdyscyplinarnych badań i studiów naukowych 

skuteczności określonej polityki, określonych typów decyzji kadrowych. 

2.8. Zasada jednolitości polityki kadrowej stanowi o jednakowym traktowaniu przez organy 

władzy i administracji państwowej spraw kadrowych w różnych dziedzinach działalności 
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państwowej, społecznej i gospodarczej, zakłada stosowanie jednolitych co do istoty, ale różnych 

co do formy,  jednoznacznych kryteriów doboru, rozmieszczenia i oceny kadr kierowniczych 

przez organy centralne, wojewódzkie i resortowe czy inne. Oznacza ona ciągłe stosowanie w 

układzie zarówno horyzontalnym (we wszystkich dziedzinach działalności państwowej), jak 

wertykalnym (na wszystkich szczeblach systemu funkcjonowania państwa i gospodarki) 

jednakowych w istocie instrumentów, metod i kryteriów realizacji przyjętych celów. Polityka 

kadrowa państwa musi mieć głęboki i wszechstronny charakter, a nie jednostronny czy 

wycinkowy. Jednolitość polityki kadrowej nie wyklucza stosowania w określonych dziedzinach 

czy w określonych przypadkach szczególnych kryteriów czy metod polityki kadrowej, jeśli to 

leży w interesie ogólnospołecznym. Specyfika ta, wynikająca z konkretnych uwarunkowań, nie 

może podważać ogólnie przyjętych celów, zasad i instrumentów polityki kadrowej. Tak 

określona zasada jednolitości polityki kadrowej zapewnia jednocześnie jednakowe jej rozumienie 

w powszechnym odbiorze. 

3. Instrumenty polityki kadrowej państwa 

Podstawowymi instrumentami polityki kadrowej państwa są: dobór, rozmieszczenie, kontrola 

(ocena) i doskonalenie zawodowe. 

3.1. Właściwy dobór kadr kierowniczych58 to podstawowy warunek podniesienia poziomu 

organizacji pracy oraz kierowania państwem i sektorem publicznym gospodarki narodowej. 

Państwo powinno jednoznacznie określać istotę doboru oraz jego kryteria i źródła. Idzie tu 

głównie o kierownicze stanowiska państwowe, służbę cywilną i kierownicze stanowiska 

w sektorze publicznym gospodarki narodowej. 

Praktyka państwowa i gospodarcza wykazuje konieczność doskonalenia postępowań 

kwalifikacyjnych i przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze nie tylko w służbie 

cywilnej, ale również w pozostałych dziedzinach, w szczególności w przedsiębiorstwach 

państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Od wielu lat  część tych konkursów miała 

charakter fikcyjny, pozorny, była pozbawiona realnego znaczenia. 

 

58 Na temat zasobu kadrowego vide: Kapitał ludzki w Polsce w latach 2014-2018, GUS, Gdańsk, grudzień 2019. 
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Skuteczna polityka kadrowa w sektorze publicznym gospodarki narodowej jest zasadniczym 

warunkiem właściwego i efektywnego sprawowania przez organy państwa i administracji 

nadzoru właścicielskiego (corporate governance) nad przedsiębiorstwami państwowymi 

i spółkami z udziałem Skarbu Państwa. W tym kontekście należy stwierdzić, że znacznego 

postępu dokonano w zakresie możliwości sprawowania przez Skarb Państwa skutecznego 

nadzoru właścicielskiego poprzez różne działania legislacyjne. Odstępstwem od tych 

pozytywnych wyników  są przypadki negatywne, o czym świadczą orzecznictwo sądowe, raporty 

Najwyższej Izby Kontroli, a także przebieg i wyniki prac komisji śledczych Sejmu RP 

wskazujące, że interesy państwa w spółkach z udziałem Skarbu Państwa nie są 

w pełni  zabezpieczone wskutek zarówno nieadekwatności niektórych rozwiązań kodeksowych 

do potrzeb polityki ekonomicznej, jak i błędów w polityce kadrowej w odniesieniu do organów 

statutowych spółek (rad nadzorczych i zarządów). Taka sama ocena może być sformułowana 

wobec niektórych przedsiębiorstw państwowych. Potrzebne są więc zmiany nie tylko 

odpowiednich uregulowań ustawowych i innych dotyczących zasad funkcjonowania tych 

podmiotów gospodarczych, ale również kodeksu pracy i kodeksu karnego w kierunku szerszej 

penalizacji przestępstw gospodarczych i korupcyjnych. 

Dobór kadr kierowniczych powinien być ciągłym procesem wyłaniania i awansowania na 

stanowiska kierownicze najlepszych, przyspieszania rozwoju kadr wysoko kwalifikowanych, 

perspektywicznych. 

3.2. Państwo powinno wypracowywać i formułować w swych dokumentach oficjalnych, 

normatywnych (ustawach, programach, planach) ogólne i szczególne kryteria oceny i doboru 

kadr do pracy kierowniczej w państwie i gospodarce. Kryteria ogólne to odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe i merytoryczne, jak i etyczne, a w niektórych okolicznościach również 

polityczne. Podstawowym kryterium doboru kadry kierowniczej muszą być kwalifikacje 

zawodowe i merytoryczne. Od kandydatów na stanowiska kierownicze należy wymagać 

umiejętności sprawnego organizowania pracy i kierowania zespołami oraz kształtowania 

właściwych stosunków międzyludzkich. Często podkreśla się dużą rolę zespołu takich cech 

osobowych kandydatów, jak ambicja, aspiracje oraz wysokie poczucie odpowiedzialności 

i dyscypliny nie tylko zawodowej, ale również obywatelskiej, w tym odporność na stres, 

działania korupcyjne, nepotyzm itp. Ważne znaczenie powinny mieć kodeksy etyki zawodowej 
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kadr kierowniczych, nie tylko korpusu służby cywilnej. W związku z tym niezbędne jest 

określenie i upowszechnienie w państwie i gospodarce nowego etosu kadry kierowniczej. W tym 

zakresie można wykorzystać dorobek regulacyjny niektórych dobrze zorganizowanych państw 

oraz wyniki badań różnych instytucji naukowych odnoszące się do kadry państwowej, 

menedżerskiej i korporacyjnej. 

Przez kwalifikacje zawodowe należy rozumieć nie tylko odpowiednie wykształcenie 

i doświadczenie zawodowe, ale również – i to w coraz większym stopniu – umiejętność 

twórczego ich wykorzystania w praktyce państwowej, administracyjnej czy gospodarczej. 

W warunkach zmian systemowych oraz celów i kierunków polityki społeczno-ekonomicznej 

zachodzi konieczność ciągłej modyfikacji wymagań kwalifikacyjnych dla wszystkich stanowisk 

kierowniczych w państwie i gospodarce. Niezbędne jest tworzenie społecznych 

i instytucjonalnych mechanizmów zapewniających awansowanie kadr szczególnie uzdolnionych i 

twórczych, które w praktycznej działalności osiągają najlepsze rezultaty. 

W tym kontekście należy podkreślić znaczenie lojalności kadr kierowniczych wobec państwa i 

rządu jako ważnego kryterium oceny ich walorów etycznych, a według niektórych – wstępnego 

kryterium doboru na wyższe i najwyższe funkcje i stanowiska w państwie. 

Państwo powinno dążyć do coraz pełniejszego zobiektywizowania kryteriów doboru kadr 

kierowniczych. Eliminacja subiektywizmu i woluntaryzmu w tym zakresie ma istotne znaczenie 

dla sprawności funkcjonowania państwa i gospodarki. Negatywne zjawiska w dziedzinie doboru 

kadr powodują następstwa utrudniające dokonywanie koniecznych zmian strukturalno-

jakościowych w państwie i gospodarce. Subiektywne, błędne decyzje w obsadzie stanowisk 

kierowniczych prowadzą do marnotrawstwa kwalifikacji, uzdolnień, energii i wysiłków 

specjalistów i ekspertów. Powodują one nie tylko ujemne skutki ekonomiczne, ale również 

społeczne i polityczne, podważają bowiem zaufanie społeczne do władz państwowych. 

Jeżeli kryteria doboru kadr kierowniczych są niejasne, a poszczególne decyzje kadrowe – 

dowolne, obarczone dużą dozą subiektywizmu, to dążenie do awansu utożsamia się często 

z karierowiczostwem. Kariera w takiej sytuacji jest traktowana przez otoczenie podejrzliwie, a 

przez kadry chcące awansować – wstydliwie ukrywana. Jeżeli o awansie decydują obiektywnie 

sprawdzone kwalifikacje merytoryczne i etyczne, nikt nie może krępować się dążeniem do 
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awansowania, które jest samo w sobie pozytywnym czynnikiem, silnym bodźcem do 

podnoszenia kwalifikacji i sprawności działania. 

Obiektywizacja kryteriów doboru kadr kierowniczych państwa i gospodarki musi ugruntować 

powszechne przeświadczenie, że powierzenie stanowiska kierowniczego nie stanowi nagrody za 

dawne czy aktualne zasługi, lecz jest wynikiem oceny wskazującej na przydatność kandydata do 

sprawnego kierowania określonym organem, urzędem, instytucją, przedsiębiorstwem, spółką 

kapitałową czy przedsiębiorstwem. 

3.3. Jednym z najistotniejszych problemów rozmieszczenia kadr kierowniczych w państwie i 

gospodarce jest zachowanie odpowiedniej równowagi między ich stabilizacją a odnawianiem. 

Ogólnie rzecz ujmując istotnym zadaniem organów władzy i administracji państwowej jest 

zapewnienie poczucia stabilności zawodowej i służbowej każdemu sprawnie działającemu 

kierownikowi. 

Stabilizacja kadr kierowniczych jest niezbędnym warunkiem zachowania stabilności 

funkcjonowania administracji państwowej i gospodarczej, ale nie może być ona absolutyzowana 

czy utożsamiana ze stagnacją. Właściwie pojmowana stabilizacja kadr kierowniczych nie 

wyklucza, lecz wprost przeciwnie – zakłada potrzebę odnawiania, to jest zmian czy rotacji. 

Oznacza ona również, że zmiany kadrowe mają charakter planowy i przemyślany i wynikają z 

obiektywnych potrzeb funkcjonowania i rozwoju państwa i gospodarki i są zgodne z nadrzędnym 

interesem ogólnospołecznym. 

Istotnym elementem polityki kadrowej jest rotacja i racjonalny przepływ kadr, tworzenie, 

odnawianie, właściwe dysponowanie rezerwą kadrową. Odnawianie kadr zapobiega 

konserwatyzmowi, rutynie, skostnieniu i obniżaniu się efektywności pracy kierowniczej, 

a w konsekwencji sprawności funkcjonowania różnych organów i instytucji czy podmiotów 

gospodarczych. Wymiana (rotacja) kadr jest oczywistym wymogiem przeciwdziałania rutynie, 

awansowania ludzi zdolnych i twórczych, wyróżniających się pracą i kwalifikacjami, 

inicjujących postęp społeczny, techniczny, ekonomiczny i organizacyjny. Tak więc w polityce 

kadrowej należy zespalać stabilność zatrudnienia czy służby z ciągłością zmian dokonywanych w 

interesie zarówno ogólnospołecznym, jak samych kadr kierowniczych. 
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Z zasadami polityki kadrowej państwa niektórzy autorzy łączą teorię krążenia elit państwowych i 

innych, to jest koncepcję stworzoną przez Vilfreda Pareto (1848-1923), włoskiego ekonomistę, 

socjologa i filozofa, profesora Uniwersytetu w Lozannie.59 

Konserwatyzm znacznej części kadr kierowniczych wyraża się w ich dążeniu do utrzymania 

społecznego, ekonomicznego i organizacyjnego status quo w państwie i gospodarce, a co za tym 

idzie – w świadomym hamowaniu zmian strukturalno-jakościowych i naturalnego awansu lepiej 

przygotowanych kadr. 

W związku z tym należy odnieść się do zjawiska zwanego karuzelą personalną, będącą wyrazem 

błędnie pojmowanej stabilizacji kadr kierowniczych. Karuzela personalna polega na tym, że 

prezesa, dyrektora, kierowania, który nie sprawdził się na określonym stanowisku czy funkcji w 

ministerstwie, urzędzie, spółce czy innej instytucji, okazał się nieudolny w działalności 

praktycznej, przenosi się, „przesuwa się” na inne równorzędne lub nawet wyższe stanowisko 

gdzie indziej. 

Środkiem dynamizowania polityki kadrowej zapewniającym racjonalne dysponowanie kadrami 

kierowniczymi jest mobilność kadr: nie tylko wertykalna (w górę i w dół) ale również 

horyzontalna (między różnymi dziedzinami działalności państwowej i gospodarczej). Mobilność 

taka, racjonalnie uzasadniona, przeciwdziała rutynie i stagnacji, a jednocześnie wzbogaca 

doświadczenie i kwalifikacje, wyzwala energię i ambicję niezbędną do sprostania nowym 

zadaniom i obowiązkom. 

Należy podkreślić ten istotny aspekt sprawy, że rozmieszczenie kadr kierowniczych polega nie 

tylko na powierzaniu określonych stanowisk, ale również na umiejętnym zwalnianiu z nich. 

Odchodzenie ze stanowisk kierowniczych we właściwym czasie jest procesem naturalnym 

leżącym w interesie zarówno określonych organów administracji i instytucji czy podmiotów 

gospodarczych, jak i samych kadr kierowniczych, które nie powinny być nadmiernie obciążane 

obowiązkami. 

 

59 Vilfredo Paret był autorem znaczących publikacji i koncepcji w zakresie ekonomii politycznej i socjologii. Był 

autorem tzw. optimum Pareto i współtwórcą lozańskiej szkoły ekonomii. Jego główne publikacje socjologiczne to: 

Trattato di sociologia generale (1916 r.) i Allgemeine Soziologie (1916 r. i 1955 r.). Vide: G. Dudkiewicz, O pojęciu 

i istocie zjawiska elit (http://archive.is/xgT61#selection-865.0-9 03.0). „Colloquium Wydziału Nauk 

Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej”, s. 177 (3), lipiec 2012. Akademia Marynarki 

Wojennej. ISSN 2081-3813 (http://world cat.org/issn/2081-3813). 
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3.4. Ważne jest to, aby rezerwa kadrowa państwa podlegała systematycznemu doskonaleniu 

zawodowemu, merytorycznemu i etycznemu. Istnienie systemu rezerwy kadrowej umożliwia 

państwu prowadzenie elastycznej i dynamicznej polityki kadrowej. Rezerwa kadrowa zwiększa 

możliwości ostrzejszego i opartego na obiektywnych przesłankach doboru kadr kierowniczych, 

stawiania propozycji alternatywnych konkurujących ze sobą. Wszystko to zapewnia trafniejszą 

obsadę kierowniczych stanowisk państwowych i gospodarczych. Wobec powyższego należałoby 

rozważyć celowość i zasadność utworzenia w Polsce rezerwy kadrowej państwa na wyższe i 

najwyższe stanowiska i ustawowego określenia jej statusu. Korpus służby cywilnej niekoniecznie 

miałby być elementem takiej rezerwy. 

Decyzje dotyczące rozmieszczenia kadr kierowniczych zawsze zawierają określony stopień 

niepewności i ryzyka. Przy awansowaniu kadr bierze się pod uwagę z reguły kwalifikacje 

ujawnione na dotychczasowych stanowiskach pracy. Na nowych stanowiskach lub w dalszej 

pracy czy służbie może się okazać i niekiedy okazuje się, że dotychczasowe kwalifikacje nie 

wystarczają. Stąd wynika konieczność wszechstronnych, zobiektywizowanych ocen kadr 

kierowniczych, naukowo uzasadnionego systemu doskonalenia zawodowego, określających i 

kształtujących aktualne i potencjalne predyspozycje kandydatów na kierownicze stanowiska 

różnych szczebli w państwie i gospodarce narodowej. 

Przezwyciężenia wymaga dominacja formalistycznego podejścia do doskonalenia kwalifikacji 

kadry kierowniczej urzędów, przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa. 

Idzie tu o rzeczywisty wzrost kwalifikacji menedżerskich w sektorze publicznym gospodarki 

narodowej w celu zwiększenia efektywności nadzoru właścicielskiego państwa nad podmiotami 

gospodarczymi i ogólnej efektywności ekonomicznej tego sektora. 

4. Konkluzje 

1. Polityka kadrowa państwa jest ważnym czynnikiem instytucjonalnym funkcjonowania, 

rozwoju i modernizacji zarówno państwa, jak i sektora publicznego gospodarki narodowej, 

dokonywania przekształceń systemowych i strukturalno-jakościowych. 

2. Celem polityki kadrowej państwa powinno być racjonalne dysponowanie kwalifikacjami 

zawodowymi, merytorycznymi i etycznymi kadr kierowniczych, ich społecznym potencjałem w 

interesie zapewnienia sprawnego funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej. 
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3. Idee przewodnie – zasady nowoczesnej polityki kadrowej demokratycznego państwa 

prawnego to: humanizm, demokratyzm, praworządność, obiektywizm, planowość, racjonalność i 

jednolitość. 

4. Efektywność polityki kadrowej określają zarówno przyjęte zasady, jak i stosowane 

instrumenty jej realizacji – dobór, rozmieszczenie, kontrola (ocena) i doskonalenie zawodowe. 

5. Istotną sprawą jest to, aby polityka państwa wobec kadr kierowniczych była jednolita, 

elastyczna i dynamiczna, a nie rozproszona i stagnacyjna. W tym kontekście szczególnego 

znaczenia nabiera sprawa utworzenia rezerwy kadrowej państwa na kierownicze stanowiska 

w organach władzy i administracji państwowej oraz w przedsiębiorstwach państwowych 

i spółkach Skarbu Państwa. Potrzebne jest eliminowanie zjawisk tzw. karuzeli personalnej. 

6. Zapewnienie właściwego i efektywnego nadzoru właścicielskiego organów państwa nad 

spółkami Skarbu Państwa i przedsiębiorstwami państwowymi wymaga nowych rozwiązań w 

zakresie przygotowania wysoko kwalifikowanych kadr menedżerskich, ekonomicznych i innych 

w ramach rezerwy kadrowej państwa oraz określenia trybu ich wyłaniania i powoływania do 

pełnienia określonych funkcji nadzorczych i zarządczych, a także ścisłego egzekwowania ich 

obowiązków, w tym lojalności wobec państwa i rządu. 

7. Zagadnienia przedstawione i analizowane w artykule dotyczące celów, zasad 

i instrumentów polityki państwa wobec kadr kierowniczych powinny stać się przedmiotem 

szerokich i pogłębionych interdyscyplinarnych badań i studiów naukowych, których wyniki 

(wnioski i rekomendacje) miałyby znaczenie nie tylko poznawcze, ale również praktyczne 

i aplikacyjne. 
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Problems of the state policy on management executives 

Summary: The state policy on management executives is a specific system of values, 

objectives and standards combined with the resulting principles, methods (instruments) 

and actions aimed at providing highly qualified management executives in accordance 

with the current and prospective interests of the state, society and national economy. 

This policy has two main objectives: autonomous (autotelic) and instrumental. It is 

implemented observing the seven principles: humanism, democratism, the rule of law, 

objectivity, planning, rationality and uniformity. 

The instruments of policy on management executives are: selection, deployment, control 

(assessment and evaluation) as well as in-service training and professional development 

(update of theoretical and practical knowledge). 

The state policy on management executives is an important systemic and institutional 

factor in the functioning, development and modernization of the state and the national 

economy, as well as in carrying out necessary structural and qualitative transformations. 

Key words: management executives, state policy on management executives, principles 

and instruments of policy on management executives, civil service, codes of conduct for 

public officials, principle of loyalty, personnel carousel, personal union, incompatibilitas 

principle, state management executives reserves.  
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Upadłość konsumencka – pomoc dla zadłużonych 
konsumentów 

Prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Prof. dr hab. Mirosława Janoś-Kresło 

Szkoła Główna Handlowa 

Towarzystwo Naukowe Prakseologii 

Streszczenie 

Dążenie do coraz lepszego zaspokojenia potrzeb oraz do poprawy poziomu i jakości życia 

skłania wielu konsumentów do zadłużania się, zaciągania kredytów/pożyczek w bankach 

lub w firmach pożyczkowych. W praktyce z przyczyn niezawinionych, jak i zawinionych 

część dłużników ma problemy ze spłatą zaciągniętych długów. Celem artykułu jest 

ukazanie prawnej instytucji upadłości konsumenckiej (postępowania upadłościowego 

wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) i wpływu przyjętych 

rozwiązań na zachowania konsumentów dotyczące ubiegania się o ogłoszenie upadłości 

konsumenckiej. Problematyka ta powinna być przedmiotem edukacji konsumenckiej. 

Słowa kluczowe: konsumpcjonizm, upadłość konsumencka, zadłużenie, postawy 

Polaków wobec upadłości 

Wprowadzenie 

Konsumpcja jest procesem niekończącym się, którego nie można zatrzymać. Dążenie do coraz 

lepszego zaspokojenia potrzeb oraz do poprawy poziomu i jakości życia jest procesem 

naturalnym i uzasadnionym. Problem powstaje wówczas, gdy mamy do czynienia z nadmierną 

konsumpcją (pomijając nieostrość tego sformułowania) dóbr materialnych i usług, nie mających 

podstaw w rzeczywistych potrzebach. Liczy się posiadanie, pomnażanie i używanie dóbr z 

pominięciem innych wartości, bez względu na koszty społeczne, ekologiczne, indywidualne. 

Mowa o konsumpcjonizmie, postawie życiowej ukierunkowanej na kupowanie i konsumowanie 

jako głównej sile napędzającej aktywność człowieka. Nabywanie dóbr i usług oraz ich 

konsumpcja przestała być zależna od celu, jakiemu służy, stając się celem samym w sobie.  

Cechą konsumpcjonizmu po stronie konsumenta jest wywoływanie niekończącego się pragnienia 

nabywania i konsumowania stale nowych towarów i usług, pomnażania wrażeń. Upowszechnia 

się hedonizm konsumpcyjny. Nabywanie dóbr i usług oraz ich konsumpcja w coraz większym 

stopniu mają sprawić jednostce przyjemność, ludzie w coraz większym stopniu kupują dobra dla 
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doznania poczucia przyjemności. Dobra, a zwłaszcza określone marki, nabywane są nie tylko ze 

względu na właściwości użytkowe, ale także symboliczne, które mają sygnalizować m.in. status 

społeczny konsumenta, jego pozycję zawodową czy styl życia60. Należy jednak wspomnieć, że w 

ostatnich latach obserwujemy nowe trendy w zachowaniach konsumentów przeciwstawne do 

konsumpcjonizmu.  

Rozwojowi nadmiernej konsumpcji sprzyjają takie czynniki, jak: wzrost dochodów na osobę, 

zmiany demograficzne (wzrost gospodarstw jednoosobowych), szeroki wybór dóbr i usług o 

charakterze globalnym, ich swobodny przepływ, ale też możliwość swobodnego przemieszczania 

się, coraz krótszy cykl życia produktów61.  

W dążeniu do posiadania dóbr nie można pominąć roli działań marketingowych, które poprzez 

odpowiedni przekaz wpływają na zachowania konsumentów62. Reklamy zachęcają do nabywania 

towarów tu i teraz, lub też do wymiany posiadanych przedmiotów na coraz to nowsze modele, 

usiłują przekonać konsumentów o konieczności ich posiadania. Aktualny brak wystarczających 

środków finansowych nie jest problemem, konsument może bowiem skorzystać z kredytu lub 

pożyczki. 

Zadłużenie Polaków 

Nabywaniu dóbr sprzyja prowadzona na szeroką skalę sprzedaż kredytowana zarówno w postaci 

kredytu ratalnego, jak i w formie karty kredytowej. 

Z raportu  „Dlaczego Polacy się zadłużają” na podstawie badania przeprowadzonego przez IMAS 

International w listopadzie 2018 roku na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji 

 

60 L. Hostyński, Wartości w świecie konsumpcji, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, rozdział 3; F. 

Bylok, Orientacja na przyjemność w zachowaniach konsumentów, „Konsumpcja i Rozwój” 2012 nr 1;M. Janoś-

Kresło, Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów, 2008, s. 53-57. 

61 A. Dąbrowska, Postawy polskich konsumentów - od konsumpcjonizmu do zrównoważonej konsumpcji, „Handel 

Wewnętrzny” 2015, nr 2. 

62 A Dąbrowska, Wzrost konsumpcji dóbr oferowanych przez handel a upadłość konsumencka, „Handel 

wewnętrzny” 2018, nr 6. 
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Gospodarczej (KRD BIG S.A.)63 wynika, że trzy czwarte Polaków w wieku 18-64 lata zaciągnęło 

kredyty lub pożyczki, a 35% często korzysta z takich usług. Częstotliwość korzystania z 

kredytów lub pożyczek jest najwyższa wśród osób zadłużonych lub mających problemy ze spłatą. 

Powody zadłużania się są różne. Ankietowani wskazywali przede wszystkim na zbyt duży 

wydatek/zakup, by kupić za własne środki/gotówkę, zadeklarowało tak 44% badanych w grupie 

osób w wieku 18-64 lata  (8% w wieku powyżej 65 lat). Dwie kolejne przyczyny to chwilowe 

problemy finansowe (29%) oraz nieprzewidziane wydatki (27%). Pozostałe wymienione powody 

dotyczyły sfinansowania zakupu z kredytu/pożyczki jako bardziej opłacalnego niż zakup za 

gotówkę (13%) i brak pieniędzy na podstawowe potrzeby (10%), na inne powody wskazał 1% 

respondentów. 

Osoby zaciągające kredyty często nie ograniczają się do jednego kredytu/pożyczki. 

Niejednokrotnie jest to dopiero początek, który skutkuje popadnięciem w spiralę zadłużenia. 

Z raportu InfoDług przygotowanego na podstawie danych z baz: Biura Informacji Gospodarczej 

(BIG) InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej (BIK) wynika, że na koniec 2019 roku 

wartość zaległych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych, przekroczyła 77,7 mld zł, a z ich 

terminową spłatą nie radziło sobie prawie 2,8 mln Polaków. Na zaległe zobowiązania w 

większym stopniu składają się zobowiązania pozakredytowe – 42,21 mld zł (54%) niż kredytowe 

– 35,49 mld (46%). Liczba dłużników przez rok zmieniła się nieznacznie, bo o 19,3 tys. (0,7%), 

ale kwota zaległości wzrosła o 3,73 mld zł (5,1%). Rejestr obejmuje osoby, które nie zapłaciły na 

czas raty kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych czy pożyczek z firm pożyczkowych, jak 

również zalegają z opłatami rachunków np. za telefon, telewizję czy czynsz, kosztów sądowych, 

a zaległości powstają w wyniku opóźnienia o min. 30 dni płatności na co najmniej 200 zł wobec 

jednego wierzyciela. Wzrosła kwota średniego zobowiązania na osobę do 27 784 zł (o 4,3%), 

przy czy średnia  wartość zaległego zobowiązania  kredytowego  na osobę wyniosła  29 761 zł 

(4,2%), a  pozakredytowego – 18 950 zł (3,3%). Biorąc pod uwagę wiek, najwyższy odsetek 

niesolidnych dłużników to grupa wiekowa 35-44 lata (co czwarty) i w tej grupie jest też  

najwyższa część zaległości  (28,5%, 22,1 mld). Rekord średniej zaległości - 37 846 zł, należy 

 

63 Dlaczego Polacy się zadłużają, Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. Listopad 2018 r., s. 

4. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie Polaków w dwóch grupach – osób w wieku 

produkcyjnym (18-64 lata) i emerytów (powyżej 65 lat).  
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jednak do osób w wieku 45-54 lat, wyższe zaległości w spłacie zobowiązań mają też osoby w 

wieku 55-64 lata – 32 995 zł64. 

Przyczyną problemów ze spłatą zobowiązań są, jak wynika z raportu „Dlaczego Polacy się 

zadłużają”, przede wszystkim nieplanowane wydatki (np. naprawa samochodu) – 32% oraz utrata 

pracy – 24%. Znacznie mniejszy odsetek wykazał się niefrasobliwością przy zaciąganiu 

zobowiązań, myśląc, że „jakoś to będzie” – 17%. Ale były też osoby, które zaciągając 

kredyt/pożyczkę wiedziały, że będą miały problem ze spłatą, ale planowały rozłożyć ją na 

dłuższy czas – 9%65.     

Upadłość konsumencka w świetle prawa 

Termin  „upadłość konsumencka” to nazwa występująca w języku prawniczym, skrót myślowy 

odnoszący się do postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących 

działalności gospodarczej (nie-przedsiębiorców), będąca tłumaczeniem angielskiego terminu 

consumer bankruptcy66. 

Prawna instytucja upadłości konsumenckiej znana jest od wielu lat. Przykładowo w Stanach 

Zjednoczonych pierwsza ustawa federalna dotycząca upadłości została uchwalona w 1800 roku, 

ale dopiero prawo z 1841 roku i późniejsze zezwoliło na ubieganie się o zwolnienie z długów 

osób fizycznych, nie tylko kupców67. W krajach Europy Zachodniej upadłość konsumencka do 

systemów prawnych zaczęła być wprowadzana od II połowy XX wieku. Na rozwiązania takie w 

latach 80. zdecydowała się Dania (1984 r.), Wielka Brytania (1986 r.), Holandia (1986),  Francja 

(1989 r.), w latach 90. dołączyły Finlandia (1993 r.), Austria (1995 r.), Szwecja (1994 r.), 

Niemcy (1994 r.), Irlandia (1998 r.), a na początku XXI w. Hiszpania (2003 r.), Portugalia (2004 

 

64 InfoDług - Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach - MARZEC 2020 - 36. edycja, 

media.bik.pl.publikacje,  (dostep: 17.05.2020). 

65 Dlaczego Polacy się zadłużają, op.cit. 

66 Upadłość konsumencka. Komentarz, wyd. 2, red. R .Adamus, M Geronim, B. Groele, Wydawnictwo C.H. Beck 

2017, s. 10-11, Nb. 4; E. Całus, Upadłość konsumencka – doświadczenia i perspektywy, „Acta Universitas 

Wratislaviensis Przegląd Prawa i Administracji” No 3644, Wrocław 2015, s. 11. 

67 Szerzej zob.: J.J. Kilborn,  A Brief History of U.S. Bankruptcy Law & Policy for Consumer and Businesses, 2008 

/11/16, www.researchgate.net.publication.2282129136 
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r.)68. Pod koniec I dekady XXI wieku do swoich systemów prawnych upadłość konsumencką 

wprowadziła większość krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska. Rozwiązania 

prawne odnoszące się do postępowania oddłużeniowego w różnych krajach powodują 

poszukiwanie podobieństw i różnic między nimi, co skutkuje różnymi ich modelami w zależności 

od przyjętego kryterium podziału69.  

W Polsce upadłość konsumencka ma krótką historię. Do porządku prawnego została 

wprowadzona ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i 

naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych70. Warto zaznaczyć, że 

wcześniejsze przepisy dot. upadłości konsumenckiej, tj. ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo 

upadłościowe i naprawcze oraz Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 

1934 roku Prawo upadłościowe71 nie przewidywały możliwości ogłoszenia upadłości 

konsumenckiej. W nowym brzmieniu ustawa reguluje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń 

wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących także osobami fizycznymi 

nieprowadzącymi działalności gospodarczej (art. 1). Ponadto wprowadzony został do części 

trzeciej tytuł V: Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących 

działalności gospodarczej. Celem ustawy Prawo upadłościowe z 2003 roku, jak czytamy w art. 2 

jest, aby postępowanie uregulowane ustawą prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły 

zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, i cel ten wspólny dla wszystkich upadłości  nie 

 

68 A. Szymańska, Upadłość konsumencka w wybranych krajach Unii Europejskiej a kryzys gospodarczy, „Problemy 

Zarządzania”, vol. 11, nr 1 (40), t. 1: 54 – 67, DOI 10.7172/1644-9584.40.4; U. Reifner, J. Niemi-Kiesilainen, N. 

Huls, H. Springeneer, Overindebtedness in European Consumer Law, Book on Demand, Norderstedt 2010, za: T. 

Zalega, Upadłość konsumencka a zadłużanie się miejskich gospodarstw domowych w Polsce w okresie kryzysu, w: 

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 38 (2/2014).  

69 S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 1252–1253; M. 

Rutkowska, Upadłość konsumencka — przegląd regulacji wybranych systemów prawnych, „Bank i Kredyt” 2004, nr 

11/12; K. Michalak-Abram, Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych, 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s.113-114,145.  

70 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku  o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. 234 poz. 1572. Z dniem 1 stycznia 2016 r. tytuł ustawy Prawo 

upadłościowe i naprawcze otrzymało brzmienie "Prawo upadłościowe" na podstawie Dz. U. z 2015 r. poz. 978 art. 

428 pkt 1.   

71 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934 roku Prawo upadłościowe, Dz.U. 1934 nr 93 

poz. 834. 
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został zmieniony nowelizacją z 2008 roku. Wskazuje to na windykacyjny charakter celu ustawy – 

prymatu interesów wierzyciela nad interesem dłużnika72.  

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni, 

i jest to podstawową przesłanką ogłoszenia jego upadłości. Definicja niewypłacalności została 

zakreślona przez ustawodawcę w art. 11 ust. 1 Prawo upadłościowe poprzez wskazanie, że osobę 

fizyczną można uznać za niewypłacalną, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań 

pieniężnych (przestał spłacać zaciągnięte zobowiązania, których termin wymagalności minął). 

Oznaczało to, że każdy wierzyciel, który posiadał wierzytelność z tytułu niezapłaconej faktury, 

mógł wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, przy czym nieistotne były zarówno zakres 

niewykonanych zobowiązań, jak i ich rozmiar.  

Obok niewypłacalności przesłanką upoważniającą do wszczęcia procedury upadłościowej 

zadłużonego konsumenta było powstanie tej niewypłacalności wskutek wyjątkowej i niezależnej 

od konsumenta okoliczności. Oba te warunki spełniane jednocześnie umożliwiały dłużnikowi 

ubieganie się o skorzystanie z instytucji upadłości konsumenckiej. Dłużnik powinien ponadto 

posiadać więcej niż jednego wierzyciela. 

W komentarzu ówczesnego Prezesa UOKiK  M. Niechciała czytamy m.in.: „Instytucja ta 

powinna służyć wyłącznie osobom uczciwym, których zadłużenie jest następstwem głównie 

zdarzeń losowych, takich jak np. ciężka choroba czy niezdolność do pracy. Nie byłoby dobrze 

gdybyśmy umożliwili upadłość także tym, którzy świadomie, z własnej winy popadli w pętlę 

zadłużenia nie dając gwarancji, że w przyszłości będą zaciągali zobowiązania w sposób 

odpowiedzialny. /…/. Instrument ten powinien mieć charakter zaradczy, ale jednocześnie 

ostateczny73.  

Postępowanie upadłościowe jest prowadzone według przepisów o postępowaniu upadłościowym 

obejmującym likwidację majątku konsumenta-dłużnika, w którym dochodzi do likwidacji całego 

lub części majątku. Dlatego też sprzedaży podlega lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny 

wchodzący w skład masy upadłościowej, w którym mieszka zadłużony konsument. Z sumy 

 

72 Upadłość konsumencka …, op.cit., s. 146-147. 

73 Upadłość konsumencka – komentarz Prezesa UOKiK, 6.07.2007, www. Uokik.gov.pl (dostęp: 24.01.2010). 
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uzyskanej z jego sprzedaży upadłemu wyodrębniana jest kwota odpowiadająca przeciętnemu 

czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres 12 miesięcy. Po sporządzeniu ostatecznego planu 

podziału, nie wcześniej niż po opuszczeniu mieszkania/domu sporządzany jest plan spłaty 

wierzycieli – sąd wydaje postanowienie w jakim zakresie i w jakim czasie muszą być spłacone 

należności niezaspokojone na podstawie planu podziału oraz jaka część zobowiązań upadłego, po 

wykonaniu planu spłaty wierzycieli, zostanie umorzona. Spłata wierzytelności może być 

rozłożona na okres nie dłuższy niż 5 lat, w którym to okresie upadły nie może przekraczać 

czynności zwykłego zarządu. W przypadku zaistnienia nieoczekiwanych przeszkód 

uniemożliwiających wywiązywanie się ze spłacania wierzycieli, na wniosek wierzyciela, sąd 

może zmienić wielkość spłat oraz wydłużyć okres spłat o dodatkowe 2 lata maksymalnie. 

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić tylko dłużnik, a upadłość może być ogłoszona raz 

na 10 lat. W sytuacji kiedy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów 

postepowania wniosek o upadłość  jest odrzucany. 

W założeniu przepisy ustawy miały skutkować poprawą sytuacji finansowej osób zadłużonych, 

dać im możliwość tzw. „nowego startu” (ang. fresh start), koncepcji wywodzącej się z prawa 

amerykańskiego74. Praktyka pokazała, że wprowadzone rozwiązania nie sprawdziły się. Ustawa 

została oceniona jako „wyjątkowo nieudana regulacja prawa upadłości konsumenckiej”75. W 

komentarzach zwracano uwagę na jej restrykcyjność i bierność, także na niedopracowanie, 

nieprecyzyjność przepisów i trudności natury praktycznej powodującej przewlekłość 

postępowania brak uproszczonego trybu składania wniosków czy brak możliwości wystąpienia o 

upadłość przez wierzyciela. Skutkowało to tzw. turystyką upadłościową do krajów UE o 

korzystniejszych dla dłużnika przepisach (głównie Anglii).  

 Brak większego zainteresowania upadłością konsumencką wynikał także z braku wiedzy 

konsumentów na temat warunków,  jakie muszą być spełnione, procedury upadłościowej oraz 

konsekwencji wynikających z ogłoszenia upadłości. Ponadto złożone wnioski często były 

niekompletne, niejednokrotnie zawierały błędy, co z kolei było powodem ich odrzucenia. 

Powodem zarówno nie występowania z wnioskiem, jak i nie wszczęcia postępowania 

 

74 P. Czernicki, Nowa regulacja upadłości konsumenckiej jako instrument ochrony praw ekonomicznych konsumenta, 

„Problemy Zarządzania” vol. 14 nr 1(58), t.2, 2016, s. 139, DOI 10.7172/1644-958.58.10. 

75 Ibidem, s. 148. 
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upadłościowego przez sąd był także brak środków finansowych na pokrycie kosztów 

postępowania.  

W rezultacie  niewiele osób zdecydowało się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pierwszy 

rok funkcjonowania ustawy nie przyniósł sukcesu, wykorzystanie procedury upadłości przez 

zadłużonych było marginalne. W roku wejścia ustawy w życie ogłoszono tylko 10 upadłości, co 

stanowiło 1% złożonych wniosków. W latach 2010-2011 sytuacja uległa poprawie, ale liczba 

ogłoszonych upadłości nadal była niewielka. W kolejnych latach (2012-2014) liczba ogłoszonych 

upadłości była nieco większa, największa w 2014 roku – ogłoszono ich 32, co stanowiło 10% 

złożonych wniosków. Ogółem w latach 2009-2014 ogłoszono 120 upadłości, co stanowiło 4,4% 

złożonych wniosków (tabela 1).  

 

Tabela 1.  Upadłość konsumencka w latach 2009-2014 

 

Rok Zgłoszone 

wnioski 

Ogłoszona 

upadłość 

obejmująca 

likwidację 

Wnioski o ogłoszenie upadłości 

oddalone 

przez sąd 

Umorzone 

postępowanie 

prawomocny 

zwrot 

załatwione 

w inny 

sposób 

2009 985 10 335 28 422 16 

2010 510 12 254 10 265 30 

2011 380 14 171 11 169 12 

2012 286 24 107 9 138 7 

2013 274 28 120 3 104 11 

2014 300 32 98 16 123 7 

Ogółem 2 735 120 1085 77 1 221 90 

Źródło: Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej, https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-

wieloletnie/, (dostęp: 12.03.2020). 

Nowelizacja ustawy prawo upadłościowe stała się koniecznością. 31 grudnia 2014 roku weszła w 

życie zmiana ustawy prawo upadłościowe, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy 

about:blank
about:blank
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o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 29 sierpnia 2014 roku76, istotnie 

liberalizująca przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Miała ona ograniczyć 

występowanie barier i zwiększyć dostępność do oddłużenia osobom fizycznym – konsumentom. 

Jak podkreślało Ministerstwo Sprawiedliwości, wpadnięcie w niemożliwe lub trudne do spłacenia 

długi nie powinno spychać człowieka na margines społeczny i z dnia na dzień pozbawiać go 

wszystkiego. Dlatego też przygotowane zostały nowe rozwiązania, które pozwolą takim osobom 

bezpiecznie wyjść z zadłużenia i odbudować normalne życie77. 

Przede wszystkim zmianie uległ cel postępowania upadłościowego. Priorytetem ma być przede 

wszystkim umożliwienie oddłużenia dłużnika, a nie jak poprzednio, zaspokajanie potrzeb 

wierzycieli. Stanowi o tym dodany do art. 2  ust. 2, w którym ustawodawca stwierdza, że 

postępowanie wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy 

prowadzić w sposób umożliwiający umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w 

postepowaniu upadłościowym, a jeśli to jest możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak 

najwyższym stopniu. 

W celu zapewnienia większej dostępności do procedury upadłościowej, ustawodawca 

zrezygnował z przesłanek wyjątkowych i niezależnych od dłużnika, ale wniosek  o ogłoszenie 

upadłości sąd oddali, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie 

zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.  

Znowelizowana ustawa przewiduje tymczasowe pokrycie kosztów postępowania przez Skarb 

Państwa w przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie tych 

kosztów albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie. Koszty te dłużnik 

pokrywa następnie w ramach realizacji planu spłaty wierzycieli. Poprzednio kosztami 

 

76 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym 

Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. 2014 r. poz. 1306. 

77 Skuteczna pomoc dla zadłużonych – prezydent podpisał ustawę przygotowaną przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości, 11.09.2019, Komunikat Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości  

ww.gov.pl › web › sprawiedliwosc › skuteczna-pomoc-dla-zadluzon..., (dostęp: 17.03.2020). 

 

 

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/skuteczna-pomoc-dla-zadluzonych--prezydent-podpisal-ustawe-przygotowana-przez-ministerstwo-sprawiedliwosci
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/skuteczna-pomoc-dla-zadluzonych--prezydent-podpisal-ustawe-przygotowana-przez-ministerstwo-sprawiedliwosci
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postępowania upadłościowego obciążany był dłużnik, ale jak pokazała praktyka stanowiły one 

istotną przeszkodę w dostępności do instytucji upadłości konsumenckiej, tylko niewielka część 

dłużników była w stanie pokryć te koszty. Brak wystarczającego majątku niewypłacalnego 

dłużnika na zaspokojenie kosztów postępowania był jedną z najczęściej podawanych przyczyn 

przez sądy oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Ponadto jest możliwe prowadzenie 

postępowania upadłościowego także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela. 

Inna zmiana to możliwość zawarcia układu z wierzycielami jeżeli zostanie uprawdopodobnione, 

że w drodze układu zostaną osiągnięte cele postępowania (oddłużenie konsumenta i zaspokojenie 

wierzycieli w jak najwyższym stopniu). Zawarcie układu umożliwi dłużnikowi zachowanie 

przynajmniej części majątku, bowiem pełna likwidacja majątku była często powodem nie 

występowania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. W wyjątkowych sytuacjach (np. ciężka 

choroba) możliwe jest nawet umorzeniu długu bez zaspokojenia wierzycieli i ustalenia planu 

spłat. 

Utrzymana natomiast została zasada, że w postępowaniu upadłościowym sprzedaży podlega 

(jeśli wchodzi w skład masy upadłości) lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, 

w którym zamieszkuje upadły, a upadłemu wydziela się z sumy uzyskanej z likwidacji środki 

przeznaczone na pokrycie kosztów najmu lokalu w tej samej lub sąsiedniej miejscowości 

za okres od 12 do 24 miesięcy. 

Kolejne usprawnienia w dostępie do instytucji upadłości konsumenci uzyskali w 2016 roku, które 

w zasadach upadłości konsumenckiej zostały wprowadzone ustawą z dnia 15 maja 2015 roku z 

mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku78. Od tego dnia obowiązuje nowa prawna definicja 

niewypłacalności za sprawą ustawy Prawo restrukturyzacyjne79. Przyjęto, że dłużnik jest 

niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań 

pieniężnych. Jednocześnie domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania tych 

zobowiązań, jeżeli opóźnienie w ich wykonaniu przekracza trzy miesiące.  

 

78 Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie gruntowna nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z 

dnia 28 lutego 2003 r., której nazwę zmieniono z tym dniem na Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233), 

zwanej dalej "Prawem upadłościowym". Nowelizacja Prawa upadłościowego wiąże się z wejściem w życie nowego 

prawa restrukturyzacyjnego (ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U.2015.978), które od tej 

pory będą funkcjonować w obrocie jako dwa odrębne lecz uzupełniające się akty prawne. 

79 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne; tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 243). 

about:blank
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Dla zadłużonych konsumentów znaczącym usprawnieniem było przygotowanie przez Ministra 

Sprawiedliwości gotowego wzoru urzędowego formularza wniosku o ogłoszenie upadłości, który 

pozwoli uniknąć błędów popełnianych przez wnioskodawców. Ponadto wniosek o ogłoszenie 

upadłości może zgłosić nie tylko dłużnik, tak jak było dotychczas, ale także wierzyciel – 

konsument (osoba fizyczna) jeśli był przedsiębiorcą, a od dnia wykreślenia z rejestru nie minął 

rok. 

Liberalizacja przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej spowodowała, że od 2015 roku 

lawinowa wzrosła liczba składanych wniosków, ale także znacząco wzrósł odsetek ogłaszanych 

upadłości; postępowanie w sprawie co drugiego wniosku (48,8%) skończyło się ogłoszeniem 

upadłości konsumenckiej (tabela 2). 

 

Tabela 2. Upadłość konsumencka w latach 2015-2018 

 

Rok Zgłoszone 

wnioski 

Ogłoszona 

upadłość  

Wnioski 

oddalone 

przez sąd 

umorzone 

 

prawomocny 

zwrot 

załatwione 

w inny 

sposób 

2015 5616 2153 599 95 872 48 

2016 8694 4447 1262 187 1516 145 

2017 11 120 5470 1933 282 1995 160 

2018 12 719 6552 3126 385 2365 170 

Ogółem 38 149 18 622 6 920 949 6 748 523 

Źródło: jak w tabeli 1. 

W 2019 r. do 31 grudnia opublikowano w MSIG 7944 ogłoszenia dotyczące upadłości 

konsumenckiej, W 2020 r. do 30 kwietnia opublikowano 2353 ogłoszenia upadłości 

konsumenckiej80 czyli 30% liczby upadłości roku 2019 .  

 

 
80 Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej, lista postępowań restrukturyzacyjnych 2020, 2019, 2018 r. 

2017 r., https://www.coig.com.pl/lista-upadlosci-firm.php (dostęp: 19.06.2020) 

https://www.coig.com.pl/2019-upadlosc-konsumencka_grudzien.php
https://www.coig.com.pl/2019-upadlosc-konsumencka_grudzien.php
https://www.coig.com.pl/lista-upadlosci-firm.php
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Kolejna nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe obowiązująca od 24 marca 2020 roku81 wnosi 

nowe rozwiązania dotyczące upadłości konsumenckiej, jej celem jest zrównanie pozycji upadłego 

i wierzyciela.  

Najważniejszą zmianą jest to, że uzyskanie upadłości konsumenckiej będzie łatwiejsze. 

Procedurę upadłościową rozpocznie każdy, kto dopełni wszystkich wymaganych procedur 

związanych ze złożeniem wniosku. W chwili rozpoczęcia postępowania nadzór nad majątkiem 

dłużnika będzie miał syndyk, dłużnik traci możliwość korzystania z majątku i dysponowania 

nim. W odróżnieniu od poprzednio obowiązujących rozwiązań dopiero po przeprowadzeniu 

upadłości (sprzedaży majątku przez syndyka), na etapie ustalania planu spłat, sąd będzie badał 

winę dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności. Dopiero na tym etapie 

będą mogli wypowiedzieć się wierzyciele, podjęta też będzie przez sąd decyzja o odmowie lub 

nie zadłużenia. W sytuacji, gdy zadłużenie powstało z winy dłużnika będzie on zobowiązany do 

spłaty swoich długów w okresie od 36 miesięcy do nawet 7 lat, a gdy upadłość wynikła z 

przyczyn niezależnych (np. choroba, utrata pracy) okres spłaty wyniesie 36 miesięcy. Ogłoszenie 

upadłości konsumenckiej nie jest więc jednoznaczne z oddłużeniem konsumenta. Taka 

procedura, zdaniem G. Barana z Kancelarii Baran & Pluta spowoduje, że uzyskanie upadłości 

konsumenckiej będzie łatwiejsze, ale liczba osób, które uzyskają całkowite oddłużenie w takim 

procesie będzie mniejsza82. Nowością jest także to, że procedura upadłości konsumenckiej będzie 

stosowana do podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.  

Postawy Polaków wobec upadłości konsumenckiej 

Głównym celem upadłości konsumenckiej, niezależnie od przyjmowanych w praktyce 

rozwiązań, jest pomoc konsumentom, umożliwiająca im powrót do normalnego funkcjonowania. 

Nieliczne badania dotyczące znajomości instytucji upadłości konsumenckiej przez Polaków 

pokazują, że ta wiedza nie jest wystarczająca. Wyniki badania przeprowadzonego przez UOKiK 

w listopadzie 2008 roku, w roku wprowadzenia do polskiego prawa instytucji upadłości 

 

81 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 

2019 poz. 1802. 
82 Co się zmieni w upadłości konsumenckiej? 28.X.2019, tvnbis.pl.pieniadze,79.upadlosc-konsumencka-w-2020-

roku-co…, (dostęp: 17.03.2010).   
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konsumenckiej pokazały, że 56% nie słyszało kiedykolwiek o upadłości konsumenckiej. Wiedza 

na temat upadłości okazała się niepełna lub nieprawdziwa, np. zdaniem 36% badanych upadłość 

konsumencką może ogłosić każdy, kto zaciągnie za dużo kredytów i nie będzie mógł ich 

spłacić83. 

Konsumenci mieli raczej negatywne postawy wobec możliwości ogłoszenia upadłości. Niemniej 

jednak w przypadku znalezienia się w trudnej sytuacji z takiej możliwości skorzystaliby84. 

Potwierdziły to badania T. Zalegi przeprowadzone w czerwcu-sierpniu 2012 roku wśród 

miejskich gospodarstw domowych. Wynika z nich, że 63% badanych nie słyszało o upadłości 

konsumenckiej, a tylko 37% słyszało o takiej możliwości, 1/5 nie rozumiała terminu „upadłość 

konsumencka”. Biorąc pod uwagę cechy społeczne i demograficzne respondentów większą 

wiedzę posiadali respondenci z wykształceniem wyższym i oceniający, że ich świadomość 

ekonomiczna jest na poziomie dobrym i bardzo dobrym, co nie oznaczało znajomości procedury 

postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W przypadku zadłużenia – 2/5 badanych 

byłaby zainteresowana skorzystaniem z takiej możliwości, 37% nie chciałoby się jej poddać, a 

23,6% nie miała na ten temat zdania. Podzielone były zdania na temat możliwości prawnych 

ogłoszenia upadłości. Zdaniem prawie 41% badanych możliwość ogłoszenia upadłości 

konsumenckiej stwarza pole do nadużyć przez nieuczciwych konsumentów, ale 2/3 popiera 

instytucję upadłości konsumenckiej85.  

Badanie przeprowadzone przez autorki w 2013 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych 

Polaków w wieku 18–74 lata, metodą CATI wykazały, że w przypadku poważnych trudności 

finansowych 37% skorzystałoby z upadłości konsumenckiej. Co warto podkreślić 38% mężczyzn 

i 31% kobiet (wartości istotne statystycznie) uważało, że konsument powinien mieć możliwość 

ogłoszenia upadłości tak często, jak będzie to potrzebne. Najwięcej osób w wieku 50-59 lat 

(32%, wartość istotna statystycznie) deklarowało, że konsument powinien mieć prawo ogłoszenia 

upadłości raz w życiu. Tylko 31% respondentów znało nowe przepisy dotyczące upadłości 

konsumenckiej. 

 

83 A. Gąsiorowska, Wiedza i postawy Polaków wobec upadłości, prezentacja, UOKIK 4.12.2008, www. 

uokik.gov.pl.aktualnosci, (dostęp:  24.01.2010). 

84 Ibidem. 

85 T. Zalega, Upadłość konsumencka a zadłużanie się miejskich gospodarstw domowych w Polsce w okresie kryzysu, 

„Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” nr 38 (2/2014), 
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Podzielone opinie na temat upadłości konsumenckiej mieli także respondenci w badaniu 

Moralność Finansowa Polaków 2017, przeprowadzonym przez Konferencję Przedsiębiorstw 

Finansowym m.in. w partnerstwie z BIG InfoMonitor. Respondentów zapytano o opinie 

dotyczące regulacji upadłości konsumenckiej: Czy Pani/Pana zdaniem możliwość ogłoszenia 

upadłości raz na 10 lat to rozwiązanie: zbyt liberalne, zbyt restrykcyjne, ewentualnie w ogóle nie 

powinno istnieć. Zdaniem 27% badanych długi należy spłacać, a instytucja upadłości 

konsumenckiej nie powinna istnieć. Natomiast 24% stwierdziło, że ogłoszenie upadłości raz na 

10 lat jest zbyt liberalnym rozwiązaniem, dłużnik powinien mieć możliwość ogłoszenia 

bankructwa tylko raz. Tylko 9% ankietowanych opowiedziało się za możliwością ogłoszenia 

upadłości za każdym razem, gdy popadnie się w niewypłacalność, 40% nie miało zdania na ten 

temat86. 

W badaniach prowadzonych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju 

Gospodarczego SGH pytano m.in. respondentów, czy zamierzają korzystać z instytucji upadłości 

konsumenckiej w najbliższym roku, pytanie to zadano w roku: 2009, 2010, 2014 i 2018. W 2018 

roku 60% badanych odpowiedziało, że „zdecydowanie nie, gdyż nie posiadamy żadnych 

długów”, i był to najwyższy odsetek tak zdecydowanych deklaracji odnotowany od 2009 roku. 

Ankietowani, którzy odpowiedzieli na to pytanie „zdecydowanie nie”, „bardzo mało 

prawdopodobne” i „mało prawdopodobne” stanowili 96%, pozostałe 4%  

Podsumowanie 

Konsumpcjonizm jest cechą wielu polskich konsumentów. „Jesteśmy narodem konsumpcyjnym. 

Kochamy konsumpcję. Wydaje mi się, że Polacy cierpią na syndrom belgijski, zachłysnęliśmy 

 

86 Co czwarty Polak uważa, że Kowalski nie powinien ogłaszać bankructwa. Informacja prasowa BIG InfoMonitor, 

22 sierpnia 2017 roku, (dostęp: 17.03.2020).  
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się bogactwem. Odczuwamy swoje bogactwo i wartości konsumpcyjne są dla nas podstawowe” - 

mówi prof. Magdalena Środa87. 

 Konsekwencją finansowania konsumpcji z przyszłych dochodów mogą być trudności finansowe, 

doprowadzenie do niewypłacalności i upadłości konsumenckiej. Przewiduje się, że do 2025 roku 

liczba upadłości konsumenckich wzrośnie nawet do 35 000 osób rocznie. Resort sprawiedliwości 

informował, że w Kanadzie, porównywalnej z Polską pod względem liczby ludności, rocznie 

przeprowadza się ok. 130 tysięcy postępowań związanych z niewypłacalnością konsumentów, w 

USA - ponad 700 tysięcy, we Francji - ok. 200 tysięcy, w Anglii i Walii - ok. 90 tysięcy, a w 

Niemczech - ok. 80 tysięcy88. 

Obecna sytuacja społeczna i gospodarcza spowodowana pandemią koronawirusa COVID-19 nie 

pozostaje bez wpływu na sytuację konsumentów i ich gospodarstw domowych. Wzrosło 

bezrobocie, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec marca 2020 roku wyniosła 5,4%, a na 

koniec kwietnia  5,7%89. W II połowie kwietnia 23% internautów badanych przez CBOS 

wskazało, że ich dochody zmniejszyły się, 12% żyje z własnych oszczędności lub pomocy 

rodziny, 4% otrzymuje pieniądze z pakietów pomocowych państwa, a 3% żyje na kredyt, 

zapożycza się. Zmniejszenie dochodów na skutek ograniczeń związanych ze stanem epidemii 

nieco częściej niż innych dotyka mieszkańców największych aglomeracji (powyżej 500 tys. 

mieszkańców - 29%), a także najmniejszych miast (do 20 tys. mieszkańców - 28%)90. Jak wynika 

z badania oceny sytuacji finansowej, zrealizowanego przez Maison & Partners dla BIG 

InfoMonitor, co trzeci Polak z powodu koronawirusa stracił część swoich zarobków, a co 

dwudziesty został całkowicie pozbawiony dochodów. Pandemia zmniejszyła zarobki, głównie 

 

87 K. Majak, Mieć czy być? Polacy bez wahania wybierają to pierwsze. Skąd się bierze konsumpcjonizm?, 

12.05.2012, natemat.pl>SPOŁECZEŃSTWO, (dostęp: 20.04.2020).  

88 Upadłość konsumencka po zmianach w 2020 roku, magazynvip.pl.upadlosc-konsumencka-po-zmianach-w-2020-

roku, (dostęp: 20.03.2020).  

89 Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu kwietnia 2020, stat.gov.pl, (dostęp: 28.05.2020). 

90 Skutki epidemii koranawirusa w życiu zawodowym i budżetach domowych, Komunikat CBOS, maj 2020, 

www.cbos.pl, (dostęp:  Badanie przeprowadzono – we współpracy Fundacji CBOS i IQS – drogą elektroniczną 

(CAWI) na próbie 1000 respondentów zrekrutowanych (na podstawie określonych cech demograficznych) do 

ogólnopolskiego panelu internetowego Opinie.pl, należącego do agencji badawczej IQS. Realizacja badania trwała 

od 23.04.2020 do 27.04.2020. 
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osób w wieku 25-34 lata oraz 45-54 lata, szczególnie dotknęła jednak młodych, którzy często 

zostali całkowicie pozbawieni możliwości zarabiania91. 

W I kwartale 2020 roku zaległości kredytowe i pozabankowe Polaków wzrosły o ponad 2 mld zł, 

do 79,8 mld zł, przybyło też 37 tys. niesolidnych dłużników. W szczególnie trudnej sytuacji 

mogą się znaleźć konsumenci, którzy spłacają kredyty/pożyczki, a ich sytuacja finansowa uległa 

(bądź ulegnie) pogorszeniu. Skutkiem jest już wzrost spraw dotyczących upadłości 

konsumenckiej w tym okresie do poziomu 2353, co stanowi 30% spraw zgłoszonych w roku 

2019.  

Wprowadzenie instytucji upadłości konsumenckiej jest rozwiązaniem, które ma pomóc 

zadłużonym konsumentom wrócić do normalnego funkcjonowania. Zmieniające się w tym 

obszarze prawo wpływało na zachowania konsumentów, skutkując wzrostem składanych 

wniosków i ogłaszanych upadłości. Zwraca się jednak uwagę na inne niż prawne i ekonomiczne 

aspekty upadłości konsumenckiej. Chodzi przede wszystkim o aspekty etyczne i kwestię 

sprawiedliwości społecznej. Zgodzić się trzeba z opiniami, że instytucja upadłości 

konsumenckiej w kontekście nieodpowiedzialnego zadłużania się dla zaspokojenia zachcianek i  

życia na poziomie nieadekwatnym do sytuacji materialnej („życia ponad stan”), „jawi się jako 

czynnik usprawiedliwienia decyzji i uspokojenia sumienia podczas podpisywania umowy o 

kolejny kredyt gotówkowy”92.  Z kolei „umarzanie w świetle prawa długów, które niektórzy z 

konsumentów zaciągnęli w sposób rażąco niedbały i nieodpowiedzialny, powoduje naruszenie 

zasady sprawiedliwości wobec tych wszystkich, którzy regularnie spłacają swoje zadłużenia”93. 

Dlatego też wciąż aktualny pozostaje problem edukacji konsumentów, obejmujący także kwestie 

etyczne. 

 

91 W II kwartale przybywa dłużników. Przez pandemię co trzeci Polak stracił część zarobków, 24.05.2020, 

biznes.wprost.pl.koronawirus>praca>w-drugim-kwartale-przyby …,  , (dostęp: 28.05.2020). 

92 A. Skutnik, Upadłość konsumencka. Zagrożenia etyczne wynikające ze zmian w prawie upadłościowym, ww.zbp.pl 

› getmedia › Adrian-Skutnik_upadlosc-konsumencka, (dostęp: 28.05.2020). 

93 Ibidem. 
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Abstract:  The desire to better meet the needs and to improve the standard and quality of 

life induces many consumers to incur debts, i.e. to take credits/ loans from banks or loan 

companies. In practice, for both unrelated and culpable reasons, some debtors experience 

difficulty paying off their debts. The purpose of the article is to show the legal institution 

of consumer bankruptcy (bankruptcy proceedings against natural persons who do not 

conduct a business activity) and the impact of the adopted solutions on consumer 

behaviour regarding applying for a declaration of consumer bankruptcy. The issue of 

consumer bankruptcy deserves attention and should be the subject of consumer education  
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Streszczenie: W niespotykanym tempie dokonuje się transformacja  cyfrowa 

przedsiębiorstw i instytucji  do nowych uwarunkowań. Te  zachodzące zmiany w 

innowacjach technologicznych, społecznych, czy  regulacyjnych kształtują nowe zasady i 

mechanizmy konkurowania  podmiotów gospodarczych w walce o względy klientów. 

Skuteczność i efektywność procesów transformacji przedsiębiorstw i instytucji 

finansowych zależy w dużym stopniu od wielu czynników, w tym od kultury ryzyka.  

Na podstawie analizy wyników licznych raportów, a zwłaszcza publikowanych przez MIT 

Sloan Management Review oraz obserwacji debat konferencyjnych poświęconych 

problematyce bankowej wynika, że kwestia roli kultury ryzyka w procesach cyfryzacji 

jest traktowana marginesowo. Najczęściej występują zdawkowe stwierdzenia przy 

poruszaniu problematyki strategii firm czy ładu korporacyjnego. Dlatego w artykule 

poszukuję się uzasadnień, jakie są przesłanki tego zjawiska i jakie argumenty przemawiają 

za aktywnym podejściem do kultury ryzyka w realizowanych projektach  

transformacyjnych.  

Na użytek tego artykułuje formułuje się hipotezę, że kultura ryzyka jest niezbędnym 

czynnikiem dla skutecznego przeprowadzenia transformacji i konkurowania w 

środowisku cyfrowym. 

Słowa kluczowe: kultura ryzyka, transformacja cyfrowa, banki, nowe zasady 

konkurowania 

Wprowadzenie  

Sektor banków w Polsce, chociaż nadal stabilny i bezpieczny, przeżywa w kilku ostatnich latach 

okres niepowodzeń i zakłóceń. W opinii inwestorów zagranicznych traci na atrakcyjności 

finansowej. Następuje relatywnie szybki okres jego konsolidacji i zmian struktury 

własnościowej, ponadto odczuwa skutki problemu frankowego z powodu wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości.  
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Obciążony jest ponadto nadmiernie licznymi zobowiązaniami np. podatkiem bankowym, 

opłatami na BFG (Pietraszkiewicz, 2019). Następuje kosztowny proces dostosowania się banków 

do wielu nowych regulacji, w szczególności do dyrektyw PSD 2 czy RODO, a także do wielu 

modyfikowanych prawnych przepisów, np. CRD IV czy CRR. Występuje też konieczność 

przeprowadzania skomplikowanego procesu transformacji banków do funkcjonowania w 

uwarunkowaniach cyfrowych.  

Złożoność konkurowania na rynku usług bankowych wynika z pojawienia się nowych 

konkurentów: startupów, fintechów, BigTechów, Neobanks, tym samym wymaga wdrożenia 

nowych technologii oraz implementacji nowych zasad, narzędzi i mechanizmów konkurowania. 

Dla wielu banków problemem staje się przeprowadzenie wielu zmian w krótkim czasie, 

szczególnie wtedy, gdy działają w przestarzałej infrastrukturze informatycznej, stosują 

nieadekwatny model biznesowy i utrzymują już nieco archaiczne relacje z klientami. Na dodatek, 

niektórym bankom trudno jest pozyskać wystarczający kapitał, by sfinansować potrzebne 

inwestycje.  

Obserwując i monitorując działalność banków w Polsce można stwierdzić, że występuje na tym 

rynku mozaika zajmowanych pozycji finansowych, rynkowych i akceptowanych zasad 

konkurowania przez indywidualne banki. Są banki, które można uznać za liderów, zaś na 

przeciwstawnym biegunie znajdują się banki, których pozycja rynkowa jest zagrożona. 

Natomiast wspólną cechą niemal wszystkich banków jest to, że czynnik kultury w systemie 

zarządzania ryzykiem jest niewidoczny i nieobecny.  

Nikt od banków nie wymaga przestrzegania kompleksowych i zintegrowanych przepisów, które 

mogłyby być podstawą dla weryfikacji, jaką faktycznie rolę odgrywa kultura w systemie 

zarządzania ryzykiem. Pewnym jasnym promykiem w tym obszarze są wystąpienia 

przedstawicieli banków lub ekspertów, którzy na konferencjach bankowych dostrzegają rangę 

kultury w systemie konkurowania banków (Konferencja IT@Bank, 2019).  

Zastanawiając się, dlaczego istnieje tak duży opór zarządów banków do wprowadzenia kultury w 

zarządzaniu ryzykiem, wskazać można na kilka przyczyn. Kultura ryzyka jest dość enigmatyczną 

kategorią (Risk Culture, 2012). Jej kształtowanie wymaga czasu, nie ma konkretnego obowiązku 

jej przestrzegania, nie ma przesłanek, że akcjonariusze i klienci dostrzegą wysoką jakość kultury 

ryzyka. W związku z tym, kierownictwa banków przyjmują pragmatyczny wniosek – po co 
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angażować się w realizację różnych pracochłonnych i kosztownych przedsięwzięć, skoro nie 

zostaną one właściwie wynagrodzone. Raczej można sądzić, że menedżerowie, a także 

pracownicy banków, nie dostrzegają przyczynowej zależności, że kultura ryzyka jest koniecznym 

wymogiem współczesnego zarządzania. Nie potrafią ocenić jej wpływu na skuteczność 

zarządzania nie tylko ryzykiem, ale kluczowymi wynikami banku. 

Warto rozważyć, jakie są powody, że współczesne zarządzanie bankiem wymusza poznanie 

kultury ryzyka banku i ewentualnej konieczności jej zmiany.  

Regulacje 

Jedną z najważniejszych determinant przemawiających za działaniami na rzecz kultury ryzyka 

jest nadmierny poziom regulacji. Można z powodzeniem określić ten stan jako taki, że regulacje 

w sektorze bankowym osiągnęły „szklany pułap”. Z jednej strony oznacza to, że dalsze 

wprowadzenie nowych regulacji nie poprawi sytuacji sektora bankowego. Przypomina to 

sytuację konsumpcji witamin – źle jeśli ich brak, bo następuje stan chorobowy, ale 

przedawkowanie może spowodować pogorszenie stanu zdrowia. Z drugiej strony, „przemysł 

regulacyjny” pracuje na pełnych obrotach, koryguje dotychczasowe regulacje ostrożnościowe 

rynku kapitałowego lub ryzyko systemowe. Jednocześnie prowadzi się prace nad nowymi 

regulacjami, np. dotyczącymi ryzyka cyfrowego, sektora FinTech czy wykorzystania sztucznej 

inteligencji. 

 Zagadnienie skali nadmiaru i inflacji prawa w Polsce interesująco opisuje W. Rogowski (2018). 

Jednym z ciekawszych wyników jest pokazanie struktury i liczby zasobów aktów prawnych 

obowiązujących w Polsce – zob.  rys.1. 
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Rysunek 1 Liczba i struktura aktów prawnych obowiązujących w Polsce w latach 2001 i 2016 (sztuki) 

Źródło: W. Rogowski, Zasób i inflacja przepisów prawa w Polsce, „Głos Prawa”, 2018, nr 1-2, s. 26. 

 

Zatem powyższe obserwacje są ważnym sygnałem, że jest najwyższy czas, by poszukać nowych 

substytucyjnych narzędzi regulacji. Moim zdaniem, należy do nich zaliczyć zarządzanie kulturą 

ryzyka.  

Regulacje mają negatywny wpływ na efektywności banków dlatego, że generują wysokie koszty 

związane z dostosowaniem się banków do obowiązujących przepisów. Informują o tym zjawisku 

liczne raporty. Z badania S. Englisha i S. Hammonda (2018) wynika, że dokładne porównania 

całkowitych wydatków dotyczących zachowania zgodności z przepisami jest prawie niemożliwe, 

szczególnie większych firm, biorąc pod uwagę duże różnice w zakresie działalności i definicji 

tego, co jest objęte zgodnością w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa danych.  

Spośród firm, które odpowiedziały na pytania, okazuje się, że ponad połowa (54 proc.) 

przeznacza do 25 proc. ich całkowitych wydatków na koszty operacyjne, utrzymywanie 

zgodnych operacji biznesowych. Informacje te pokazują także, jaki poziom inwestycji jest 

potrzebny, aby sprostać wymaganiom zmieniających się przepisów dotyczących ryzyka i 

zgodności (English, Hammond, 2018).  

Z kolei Accenture podaje, że banki co roku muszą inwestować miliony w zakresie 

przeciwdziałania prania pieniędzy (AML) i zapewnienia ochrony klienta. Według badań, łączna 
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kwota na ten cel wynosi 25 mld USD rocznie w przypadku usług finansowych w USA i 20 mld 

USD rocznie w Europie (Accenture, 2019).  

Światowa firma konsultingowa KPMG podaje, że: zdecydowanie największe nakłady finansowe 

potrzebne na wdrożenie dyrektywy PSD 2 przewidują banki. Ponad 52% przedstawicieli tych 

instytucji szacuje, że wyniosą one więcej niż 5 mln zł, 42% uważa, że ich organizacja poniesie 

koszty na poziomie między 1 a 5 mln zł, a tylko 6% twierdzi, że będą mniejsze niż 1 mln zł. Wśród 

banków spółdzielczych aż 93% ankietowanych prognozuje, że ich firma nie wyda więcej niż 1 mln 

zł, a 7% szacuje koszty na pomiędzy 1 a 5 mln zł (KPMG, 2019). 

Do czynników regulacyjnych, które wzmacniają potrzebę wdrożenia kultury ryzyka w procesie 

zarządzania ryzykiem, jest niska aktywność banków funkcjonujących w Polsce w wyrażaniu 

swoich niepokojów, zastrzeżeń i oczekiwań w stosunku do regulatorów Unii Europejskiej 

podczas procesu konsultowania nowych dyrektyw unijnych. Jest to ważny czynnik, jeśli zauważy 

się, że wśród zasobów aktów prawnych dominują przepisy europejskie, w 2016 r. liczba stron 

aktów prawnych wynosiła prawie 12 000 (zob. rysunek 1). Należy także wspomnieć o spadku w 

ostatnim okresie reputacji Komisji Nadzoru Finansowego na skutek afer, zwłaszcza związanych z 

Getin Noble Bank i GetBack, ze względu na nieprzejrzyste zachowania banków, regulatorów i 

nadzorcy (Polityka, 2020). 

Determinantą wymuszającą od zarządów banków zajęcie się kulturą ryzyka jest transformacja 

banków do funkcjonowania w warunkach gospodarki cyfrowej. W tej transformacji główną rolę 

odgrywają trzy dźwignie, które zmieniają niemal wszystko: nowe, zaawansowane technologie, 

zarządzanie danymi i nadzwyczajne wysokie tempo zmian. W związku z tym, poniżej zostaną 

przedstawione najważniejsze składowe tego procesu transformacji cyfrowej i ich związek z 

kulturą ryzyka.  

Czynniki sukcesu  transformacji  

Podstawowe czynniki sukcesu w transformacji cyfrowej firm są rozważane i badane w licznych 

artykułach. Według autorów norweskich zalicza się do nich następujące czynniki: wspierająca 

kultura organizacyjna; dobrze zarządzane działania transformacyjne; wykorzystanie wiedzy 

zewnętrznej i wewnętrznej; zaangażowanie menedżerów i pracowników; rozwijanie systemów 
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informatycznych; wykorzystanie zdobyczy technologicznych; opracowanie cyfrowej strategii 

biznesowej; dopasowanie biznesu i systemu informacyjnego (Karen, Jon, Bendik, 2018).  

Zbliżony zbiór czynników sukcesu w transformacji prezentuje P. Reynolds. Zalicza do nich takie 

czynniki jak: kultura; wiedza i umiejętności; zdolności i kompetencje; podejmowanie decyzji; 

działanie; pracownicy; wyniki (dokonania); zmiana pracownika; przywództwo; biznes; proces; 

zarządzanie; doskonalenie i zwinność; miary konkurencyjności (KPI); architektura i zarządzanie 

technologią; potencjał transformacyjny i tolerancja ryzyka; dane (Reynolds, 2019). 

Jest symptomatyczne, że autorzy nie podają precyzyjnie o jaki rodzaj kultury chodzi. Należy 

sądzić, że myślą o kulturze organizacyjnej czy korporacyjnej, tym samym obejmuje to także 

kulturę ryzyka, która jest częścią kultury organizacyjnej. Istotne jest również to, że cytowani 

autorzy plasują kulturę na wysokiej pozycji. Wydaje się, że hasłowy opis czynników sukcesu nie 

odzwierciedla właściwie zmian, jakie zachodzą w systemie konkurowania na rynku, gdyż w 

opisie cyfrowej konkurencji można używać tradycyjnych terminów, ale kryją się za nimi inne 

jakościowe procesy. Dlatego w dalszej części artykułu zostanie przedstawione, jakie we 

współczesnych instytucjach finansowych ujawniają się zasady konkurowania. 

Nowe zasady konkurowania   

Nową logikę konkurowania firm w cyfrowych uwarunkowaniach przedstawiają R. Kimura, M. 

Reeves i K. Whitaker (2019). Autorzy uznają, że współczesny cyfrowy mechanizm (logika) 

konkurowania obejmuje pięć  nowych imperatywów konkurencji. Do nich zaliczają: 

- zwiększenie wskaźnika organizacyjnego uczenia, 

- wykorzystanie ekosystemów wielu firm, 

- zastosowanie narzędzi zarówno materialnych jak i cyfrowych oraz uwzględnienie 

otoczenia światowego,  

- tworzenie i wykorzystywanie nowych pomysłów, 

- osiągnięcie odporności w obliczu występowania niepewności (Kimura, Reeves, Whitaker, 

2019). 

Następuje więc radykalna zmiana konkurowania, od przewidywalnej i stabilnej konkurencji do 

dynamicznej konkurencji w wielu wymiarach. Poszczególni gracze nie są pewni posunięć innych 
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konkurentów, ani też nie mogą przewidzieć, jakie zastosują narzędzia dla uzyskania przewagi 

konkurencyjnej. Nie podlega dyskusji, że kultura organizacyjna i kultura zarządzania ryzykiem 

muszą być odmienne w stosunku do konkurencji dokonującej się w warunkach ustabilizowanych 

lub zmieniających się wolno. Konkurencja cyfrowa przypomina cichą, ale bezwzględną wojnę 

ekonomiczną.  

W artykule proponuje się nieco odmienny układ zasad konkurowana, które wyznaczają 

postępowanie i interakcje graczy rynkowych. Wśród tych zasad wyróżnić można: 

- podstawowymi narzędziami konkurowania są technologie, dane i platformy cyfrowe, 

- najważniejszym jest być pierwszym na rynku, tradycyjnie pojmowana efektywność 

finansowa jest ważna, ale w dłuższym horyzoncie czasowym, 

- uzasadnione staje się podejmowanie nawet wysokiego ryzyka rynkowego w zdobywaniu 

nowych rynków, 

- konieczne jest wyprzedzanie i trafne antycypowanie decyzji regulatorów i nadzorców, 

- nie jest racjonalne czekanie do momentu, gdy zdobędzie się pełny i wiarygodny komplet 

informacji dla podjęcia decyzji, 

- efektywnym działaniem jest tworzenie ekosystemu z przemyślanym kompletem reguł 

działania i pełnienie roli operatora, 

- uzyskanie przewagi konkurencyjnej jest realne, gdy formuła konkurowania jest spójna, 

kompleksowa,  zintegrowana i adresowana do docelowych klientów, 

- wyrażanie wczesnej radości, gdy udział na rynku rośnie, a rynek dramatycznie się kurczy 

jest przedwczesne, 

- współdziałanie i koncentracja są ważniejsze niż skupianie się na wyniszczaniu  

konkurentów. 

Nowi konkurenci  

Tradycyjnym bankom rośnie konkurencja, co jednoznacznie informują publikowane raporty na 

temat Fintechów, systemów ich regulacji czy artykuły dotyczące współczesnej pozycji 

konkurencyjnej banków. Co ważne, zalicza się do nich Fintechy, BigTechy, Neobanks, a także 

podmioty spoza sektora bankowego (określane jako startupy czy instytucje shadow banks).  
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Początkowo, największe zagrożenia banki upatrywały w firmach z sektora FinTech. Obecnie za 

największe zagrożenie uważana jest działalność gigantów technologicznych. Te ostanie działają 

w formule usieciowionych platform cyfrowych, reprezentują silną pozycję finansową (liczoną 

według miernika – wartość rynkowa), szczycą się wielomilionową liczbą klientów, mają łatwy 

dostęp do kapitału i danych, mogą zatrudniać najbardziej obiecujące talenty menedżerskie, 

informatyczne i technologiczne. Nie bez znaczenia jest również to, że znają słabości nawet 

dużych banków komercyjnych. Uderzają skutecznie w najbardziej fundamentalne funkcje 

banków: usługi płatności, pożyczki i kredyty, depozyty, ubezpieczenia oraz te pola, które są 

słabiej zagospodarowane przez banki, np. finansowanie firm z sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw (FSB, 2019, s. 14).   

FinTechy europejskie w układzie globalnym nie zajmują wysokiej pozycji na tle amerykańskich i 

chińskich FinTechów (H2 Ventures and KPMG, 2018). Jedynie firmy z UK zaliczają się do 

ścisłej czołówki w UE. Oto ich charakterystyka:  

- wartość rynku – 6,6 mld £,  

- wartość inwestycji – 524 mln £,  

- zatrudnienie – 61 000 pracowników (HM Treasury, 2016). 

Znajomość nowych graczy rynkowych w bankach nie jest duża, co jest zrozumiałe, zwłaszcza w 

odniesieniu do FinTechów i ich postaw w obszarze ryzyka i kultury konkurowania. Natomiast w 

odniesieniu do globalnych graczy, możliwości wywierania silnej presji regulacyjnej na 

redukowanie nieuczciwych praktyk konkurowania stosowanych przez BigTechy są prawie 

zerowe, co stawia banki w niewygodnej sytuacji.  

Zmiany postaw klientów 

Na współczesne relacje klient versus bank wpływają czynniki technologiczne, demograficzne, 

społeczne i kulturowe. Centralne miejsce w zarządzaniu bankiem zajmuje customer journey. 

Walkę o uwagę klienta skupia się na tym: 

- kto uprości procesy, 

- kto będzie bliżej klienta,  

- kto będzie miał najwięcej „czasu antenowego”, 
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- kto przygotuje spersonalizowaną ofertę? (Kępa, 2019). 

A.J. Kępa (2019) w sposób syntetyczny pokazuje przesłanki, kierunki i narzędzia zmian oraz 

skutki przemawiające za nowym typem związku między klientem i bankiem. Podaje że:  

- customer journey jest najważniejszym priorytetem dla zarządów banków, 

- za co najmniej 50 proc. nowych zakupów będą odpowiadać klienci cyfrowi już w 2020 r., 

- 90 proc. klientów posiada smartfony, które nabyło w latach 80. i 90. XX wieku, 

- 20 proc. klientów już jest aktywnych cyfrowo, a 40 proc. to klienci wielokanałowi, 

- 70 proc. klientów deklaruje, że chętnie podzieli się swoimi danymi,  

- nowi klienci cyfrowi oczekują znacznie więcej niż w tradycyjnym modelu bankowości 

(Kępa, 2019). 

Dogłębne poznanie doświadczeń klienta za pomocą nowych zaawansowanych technologii i 

analizy olbrzymich baz danych wymaga zmiany kultury banku, choćby z tego powodu, że trzeba 

reagować w bardzo krótkim czasie. Ocenia się, że to co kiedyś banki realizowały w okresie roku 

lub dwóch, w nowych uwarunkowaniach rynkowych muszą wykonać w ciągu miesiąca lub 

krócej. Powstają pytania, czy pracownicy banku są elastyczni i jak ich przygotowywać, aby 

szybko identyfikowali i reagowali na zachodzące zmiany potrzeb klientów i rynku? Skuteczne 

odpowiedzi na te pytania wiążą się ze znajomością kultury organizacyjnej (ryzyka) banku.  

Cechy menedżera cyfrowego 

Tematy dotyczące charakteru pracy w środowisku cyfrowym i oczekiwań względem liderów 

menedżerskich, którzy są odpowiedzialni za procesy transformacji, poruszane są w wielu 

publikacjach. Interesujące i szczególnie wartościowe artykuły zamieszczane są w “MIT Sloan 

Management Review”. Badania prowadzone są od wielu lat, konsekwentnie obejmują duże próby 

i wykorzystują różnorodne ujęcia metodyczne. Autorzy cytowanego artykułu podają, że w ciągu 

ostatnich pięciu lat przeprowadzili ankietę wśród ponad 20 000 biznesmenów, menedżerów i 

analityków na całym świecie, aby poznać i zrozumieć wyzwania i możliwości związane z 

transformacją cyfrową. Każdego roku otrzymują od 3700 do 4800 odpowiedzi, zbierając 

informacje od osób w ponad 120 krajach i 28 branżach, od organizacji o różnej wielkości. Ponad 

dwie trzecie respondentów pochodzi spoza USA (Kane, Phillips, Copulsky, Andrus, 2019).  
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Jedna z ankiet, na którą odpowiedziało 3300 respondentów, dotyczyła odpowiedzi na otwarte 

pytania, czym biznes cyfrowy różni się od tradycyjnego biznesu i jakie umiejętności powinni 

mieć kluczowi liderzy cyfryzacji. Odpowiedzi na pierwsze pytanie były następujące (w nawiasie 

podaje się procent odpowiedzi, respondent mógł wybrać tylko jedną opcję) (Kane, Phillips, 

Copulsky, Andrus, 2019): 

- tempo działalności: prędkość i zmiany (23 proc.), 

- kultura i sposób myślenia (19 proc.), 

- elastyczność i rozproszone stanowiska pracy (18 proc.),  

- produktywność: usprawnione procesy i stałe ich doskonalenie (16 proc.), 

- udoskonalone procesy dostępu do narzędzi (13 proc.), 

- łączność: zdalna praca, zawsze jedna (10 proc.), 

- inne (1 proc.).  

W badaniu uznano, że do największych umiejętności menedżerskich liderów transformacji 

cyfrowej zalicza się: 

- posiadanie wizji transformacji: wiedza o rynkach i trendach, przedsiębiorczość, zdolność 

rozwiązywania problemów (22 proc.), 

- zdolności przewidywania przyszłości: jasna wizja, rozsądna strategia, dalekowzroczność 

(20 proc.), 

- rozumienie technologii: wcześniejsze doświadczenie, umiejętności cyfrowe (18 proc.), 

- ukierunkowanie na zmiany: otwartość, zdolność do adaptacji i innowacji (18 proc.), 

- silne przywództwo: menedżer pragmatyczny, skoncentrowany i decyzyjny (11 proc.), 

- inna, np. zdolność do współpracy, budowania zespołu (11 proc.).  

Przedstawione wyżej wymagane umiejętności są ogromnym wyzwaniem dla skutecznego i 

efektywnego zarządzania bankiem, jeśli uwzględnić aktualną strukturę zarządów banków, w 

której dominują ekonomiści, prawnicy i relatywnie dość umiarkowany poziom zaawansowania 

banków w procesie przeprowadzania transformacji do działania w środowisku cyfrowym.  
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Cechy banku cyfrowego 

Mimo tego, że dokonuje się transformacja rynku usług bankowych, która powoduje, że instytucje 

finansowe są w różnym etapie dojrzałości cyfrowej, to można już dostrzec wyraźnie kluczowe 

cechy dwóch rodzajów banków. Uznano w niniejszym artykule, że bank cyfrowy jest instytucją, 

która funkcjonuje tylko w  środowisku cyfrowym. Tego typu banki określa się w literaturze 

fachowej nazwą neobanks lub challenge banks. Alternatywne ujęcie cech banku cyfrowego 

znaleźć można w opracowaniu Ch. Skinnera (2017). Zdaniem Skinnera, bank cyfrowy 

charakteryzuje się tym, że świadczy usługi tylko poprzez kanały cyfrowe; wykorzystuje dane z 

różnych baz; stosuje różnorodne oprogramowanie i serwery; dąży do standaryzacji/outsourcingu; 

jest otwarty; luźno powiązany; szybki; tani; regulacje są ukierunkowane bardziej na 

stymulowanie, a nie na obciążenie karami za ich nieprzestrzeganie. 

 

Tablica 1 Podstawowe różnice między  modelowym bankiem cyfrowym a tradycyjnym  

Cechy Bank tradycyjny Bank cyfrowy 

platforma usług  fizyczna instytucja bankowa przede wszystkim aplikacje cyfrowe 

relacje z klientami  stara się utrzymać długoterminowe 

relacje  

wirtualne, elastyczne, bez 

długoterminowych umów 

wsparcie  osobiste, telefonicznie, online telefon, online, aplikacje (apps) 

opłaty  skomplikowane, koszty bieżące przejrzyste, niskie koszty 

bankowa licencja  brak brak, cząstkowa lub pełna; 

pełna licencja: Monzo, N26, Revolut, 

Starling Bank, Atom Bank 

brak licencji: Yolt, Simple, Chime 

Bank 

cząstkowa licencja: Monese, PayPal 

oddziały banku tak Nie 

procesy zatwierdzone długie i wykonywane ręcznie szybkie i automatyczne 

Źródło: E.  Sorensen, What is a neobank? How does it differ from traditional banks?, “Mobile Transactions”, 

September 9th, 2019. 



67 

 

 

Tych kilka odmiennych cech banków wymienionych w tablicy 1 wskazuje pośrednio, że kultura 

ryzyka jest odmienna w różnych bankach i wymaga innych zdolności i umiejętności od zarządu i 

pracowników oraz innych narzędzi konkurowania. Weźmy przykładowo pod uwagę platformę 

oferowanych usług. W banku tradycyjnym bank może przedstawiać ofertę usługową klientowi 

spotykając się z nim sporadycznie, objaśniając ryzyka i korzyści tylko w sposób wybiórczy, 

inicjatywa spotkania z bankiem zależy w największym stopniu od intencji klienta. Natomiast 

bank cyfrowy niemal w każdym momencie i wielokrotnie może komunikować się z klientem, 

wykorzystywać wszelkie okazje, aby pokazywać swoje produkty i usługi i przekonywać go do 

zawarcia transakcji, ponosząc z tego tytułu niewielkie koszty.  

Nowe modele i strategie biznesowe 

Procesowi transformacji banków do któregoś z wariantów banku cyfrowego towarzyszą 

opracowane nowe strategie i modele biznesowe. Nie wchodząc w szczegóły reguł opracowania 

tych strategii i modeli biznesowych, warto odwołać się do istotnej relacji między kulturą a 

strategią sformułowaną przez guru zarządzania P. Druckera. Jego zdaniem, kultura zjada 

strategię na śniadanie. Każda więc wdrażana strategia i model biznesowy bez skonfrontowania z 

kulturą dominującą w banku są zawieszone w próżni lub skazane na niepowodzenie. Właściwe 

profesjonalne postępowanie menedżerów polega na tym, że mają świadomość aktualnego stanu 

kultury w banku, opracowują strategię i identyfikują, jaki typ kultury implikuje ta strategia. 

Kolejnym krokiem jest porównanie postulowanej kultury z istniejącą. Jeśli występują duże 

rozbieżności, to należy albo podjąć starania by zniwelować te różnice albo uznać, że strategia nie 

jest realistyczna aby odniosła sukces. Kultura staje się zatem pożytecznym narzędziem oceny 

przydatności praktycznej strategii. Ten związek strategii z kulturą ryzyka postuluje również M. 

Zuckerberg. 

Nowe wyzwania w zakresie zarządzania ryzykiem 

Podobnie jak inne kluczowe funkcje banków, następują też istotne zmiany w zarządzaniu 

ryzykiem w bankach. Tworzy się nowy krajobraz ryzyka, pojawiają się nowe źródła ryzyka i 
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następuje zmiana zarządzania w znanych ryzykach (jak np. kredytowym). Można zwrócić uwagę 

na kilka czynników.  

Po pierwsze, ujawniają się silne skutki odziaływanie zakłóceń na rynku usług, jako połączony 

efekt zmian regulacyjnych, technologicznych i wpływu nasilającej się konkurencji. Po otwarciu 

rynku usług bankowych, konkurenci mogą podjąć rywalizację w każdej przestrzeni rynkowej i w 

każdym czasie.  

Po drugie, utrzymanie równowagi między zarządzaniem obszarem tradycyjnej bankowości a 

zarządzaniem cyfrowym staje się nowym, ważnym wyzwaniem.  

Po trzecie, zmienia się struktura ryzyka. Na szczycie listy ryzyka znajduje się przestępstwo 

finansowe. Ryzyko kredytowe plasuje się na drugiej pozycji, a ewoluujące regulacje i 

cyberzagrożenia na trzecim miejscu (Accenture, 2019, s. 6) . 

Po czwarte, zarządzający bankami wykazują umiarkowanie niską wiedzę i umiejętności dla 

redukowania nowych rodzajów ryzyka. Okazuje się, że (Accenture, 2019, s .9-18): 

- 10 proc. ankietowanych pracowników banku jest pewna swych zdolności do zarządzania 

ryzykiem regulacyjnym,  

- 11 proc. badanych respondentów ma umiejętności pomagania swoim firmom w 

łagodzeniu skutków wpływu przestępstwa finansowego,  

- 9 proc. zarządzających ryzykiem ma zdolności do zarządzania cyberatakami, 

- 12 proc. badanych korzysta z uczenia maszynowego.  

Zatem mało prawdopodobne jest, aby zastosowanie takich narzędzi jak: AI i inteligentnej 

automatyzacji przyniosło korzyści w zarządzaniu ryzykiem.  

  

Zaskakującym zjawiskiem jest rosnąca wartość nakładanych kar na banki za nieprzestrzeganie 

obowiązujących regulacji (BCG, 2019). W raporcie ocenia się, że ogólna suma nałożonych kar 

na europejskie banki wynosiła ok 145 mld USD w latach 2010-2018. 

Analiza tych danych pokazuje, że instytucje finansowe nie radzą sobie z regulacjami albo też 

uważają, że korzyści z nieprzestrzegania obwiązujących przepisów są wyższe od nałożonych 

potencjalnie kar. Jeśli takie jest myślenie bankowców, to źle o świadczy o kulturze ryzyka w tych 

bankach. Oznacza to, że nie ma odpowiednich szkoleń, warsztatów, programów, działań i 
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stymulujących narzędzi motywowania do preferowania silnej kultury ryzyka. Może też być tak, 

że pracownicy odpowiedzialni za ryzyko czekają na ogólnokrajowe przepisy, które nie nadążają 

za pojawiającymi się nowymi zagrożeniami. Ta sytuacja w sposób jaskrawy uwidacznia brak 

właściwej kultury ryzyka, która motywuje wszystkich menedżerów i pracowników do ponoszenia 

odpowiedzialności za redukowanie negatywnych skutków ryzyka. Jest to o tyle hamujące dla 

perspektywy rozwojowej banków, że fala nowych rodzajów ryzyka w coraz większym stopniu 

łączy się z obszarami, w których banki będą stawiały pierwsze kroki, np. ryzyko klimatyczne, 

środowiskowe, polityczne czy wynikające z połączenia siecią 7 mld ludzi i nie ograniczonej 

liczby urządzeń.   

Reasumując, można stwierdzić, że zarządzanie ryzykiem pozostaje nadal najważniejszym 

współczesnym obszarem zarządzania banków. Z przedstawionych argumentów wynika 

jednoznacznie, że nie uda się funkcjonować i skutecznie konkurować bankom bez włączenia do 

zarządzania ryzykiem kategorii kultury. Co więcej, jest naiwnością sądzenie, że przy takim 

tempie zmian uda się uniknąć spóźnionej reakcji regulatorów i nadzorców, aby to ryzyko 

wyeliminować czy radykalnie zmniejszyć. Skutki pojawiającego się ryzyka mogą wywołać nawet 

zagrożenia systemowe o ogromnych kosztach, jeśli banki nie potrafią działać w kierunku 

akceptowanej kultury w postrzeganiu ryzyka, zachowań oraz reakcjach menedżerów i 

pracowników banku. Kultura ryzyka wpływa na wyniki finansowe oraz poziom reputacji i nawet 

drobna wpadka wizerunkowa może osłabić pozycję konkurencyjną banku.  
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The role of culture in risk management for banks 

Summary: The digital transformation of enterprises and financial institutions to new 

conditions is developing at an unprecedented pace. These technological, social or 

regulatory innovations shape new rules and mechanisms of competition among business 

entities and in the ongoing fight for the customer favor. The effectiveness and efficiency 

of transformation processes depend on many factors, including the risk culture. Based on 

the analysis of the results of numerous reports, especially those published by “MIT Sloan 

Management Review”, and the observation of different conference debates, it appears the 

issue of the role of risk culture in digitization processes is considered marginal. The most 

common occasional statements are limited to addressing these issues to company strategy 

or corporate governance. That is why in the article it is presented the justification, what 

are the reasons for this phenomenon. There are discussed arguments how to activate a new 

approach to risk culture in implemented transformation projects. For this purpose, the 

author’s hypothesis says that risk culture is a necessary factor for successfully 

transforming and competing in the present digital environment. 

Keywords: risk culture, digital transformation, banks, new competition rules 

 

  



72 

 

Etyczne źródła kapitału przedsiębiorstwa 

Dr hab. Piotr Masiukiewicz, prof. SGH 

Instytut Zarządzania Wartością SGH 

Towarzystwo Naukowe Prakseologii 

piotr.masiukiewicz@wp.pl 

Motto: Wszyscy płyniemy na tej samej łodzi. Gospodarka rozwija się tak, jak umożliwia to 

stworzony przez państwo system i jego regulacje, a państwo jest tak silne i uczciwe, jak operujący 

w nim przedsiębiorcy. Są to naczynia połączone. 

Streszczenie: Politycy i menedżerowie nie mogą w myśleniu o rynkach uciec od pytań 

etycznych. Problem etyczności kapitału używanego do działalności przedsiębiorstwa jest 

ciągle aktualny. Na pozyskiwanie i zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa można 

spojrzeć z perspektywy teorii wartości przedsiębiorstwa, teorii dźwigni finansowej, oraz 

etyki ekonomii. Na pozyskiwanie kapitałów można też spojrzeć z perspektywy ekonomii 

zawłaszczania - jako współczesnych działań korporacji mających za cel wzrost wartości 

za wszelką cenę; niekiedy także na pograniczu prawa lub poza prawem. 

W świetle teorii etyki ekonomii należy rozważyć kwestie skutecznego zarządzania w 

pozyskiwaniu i wykorzystywaniu etycznego kapitału w przedsiębiorstwie. Za 

pozyskiwanie kapitałów dla przedsiębiorstwa odpowiadają przede wszystkim zarządy i 

rady nadzorcze firm, a ich odpowiedzialność ma tu charakter prawny jak i etyczny. 

W artykule krytycznie ustosunkowano się do strategii wzrostu opartych o efektywność 

oraz strategii rozwoju bazujących na koszcie kapitału w ujęciu temporalnym. 

Zaprezentowano przykłady nieetycznych działań w pozyskiwaniu i wykorzystaniu 

kapitału na rynku papierów wartościowych i w przemyśle oraz rekomendacje dla praktyki. 

Słowa kluczowe: etyka ekonomii, etyczny kapitał, pozyskiwanie kapitału, rynek 

kapitałowy, zarzadzanie kapitałem. 

Wstęp  

Problem etyczności kapitału używanego do działalności przedsiębiorstwa stał się ponownie 

przedmiotem dyskusji w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarki i firm, 

koncepcji circular economy - nad którą pracuje Komisja Europejska, a także koncepcji CSR. 
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Na pozyskiwanie kapitałów można spojrzeć z perspektywy teorii wzrostu wartości oraz ekonomii 

zawłaszczania - jako koncepcji współczesnych działań korporacji mających za cel wzrost 

wartości za wszelką cenę; niekiedy także na pograniczu prawa lub poza prawem.94  

Gospodarka rynkowa, to wedle A. Smitha, miejsce oddziaływania nie tylko niewidzialnej ręki 

rynku, ale także widzialnej ręki państwa i prawa, które ma zapobiegać monopolistyczno-

spekulacyjnym działaniom i nieuczciwemu (nieetycznemu) biznesowi w gospodarce. 

Zrównoważony rozwój społecznej gospodarki rynkowej stawia większe wymogi etyki biznesu. 

W świetle teorii etyki biznesu należy rozważyć kwestie etyczności pozyskiwania i 

wykorzystywania kapitału w przedsiębiorstwie. Problem ten sporadycznie pojawiał się w 

badaniach i publikacjach ostatnich lat; z wyjątkiem pracy nieletnich i kreowania przez nich 

zysków przedsiębiorstw. Pojawiały się natomiast liczne studia przypadków; pokazujące 

nieetyczne zyski przedsiębiorców oraz kreowanie z nich kapitałów i wysokich wynagrodzeń 

menedżerów. Praktyka pokazuje, iż niekiedy właściciele korporacji i klienci nie są świadomi, w 

jaki sposób są pozyskiwane kapitały zapewniające szybki rozwój i wzrost wartości tych 

korporacji. W teorii nie ma też definicji etyczności kapitału w sensie jego pozyskania i 

wykorzystania. 

Celem artykułu jest zdefiniowanie etyczności źródeł kapitału, ich klasyfikacja oraz studia 

przypadków nieetycznego kapitału na tle teorii etyki ekonomii. 

Metody badawcze wykorzystane w artykule to analiza literatury, analiza czynnikowa i 

statystyczna, studia przypadków. 

1.Teoretyczne aspekty kapitału przedsiębiorstwa i jego etyczności. Wybrane problemy 

Początki teorii struktury kapitałowej sięgają lat 50 XX wieku, kiedy to pojawiła się koncepcja 

autorstwa F. Modiglianiego i M. H. Millera, nazywana teorią MM bądź teorią nieistotności 

 

94 Masiukiewicz P. Appropriation Economics versus Managers’ Ethics, Journal of Applied Management and 

Investments, vol. 7, no. 3/2018 
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kapitału.95  Zakłada ona, że pomiędzy wartością przedsiębiorstwa, a wartością jego kapitału nie 

istnieje żadna zależność, ale tylko w przypadku spełnienia pewnych założeń takich jak brak 

opodatkowania, doskonale konkurencyjne rynki finansowe czy brak wzrostu przedsiębiorstw. 

Kilka lat później autorzy tej teorii skorygowali swoją koncepcję twierdząc, iż w sytuacji 

niezastosowania założeń wartość przedsiębiorstwa rośnie wraz ze wzrostem wskaźnika 

zadłużenia kapitału własnego.96  

Na przestrzeni lat pojawiło się wiele nowych teorii, które w odmienny sposób ujmowały 

strukturę kapitału. Należy wspomnieć m.in. o teorii kompromisowej, teorii wyczucia rynku, teorii 

bankructwa, teorii restrukturyzacji, teorii kosztów agencji czy teorii sygnałów, lecz obecnie 

struktura kapitału w przedsiębiorstwach jest często kształtowana przez teorię substytucji oraz 

teorię hierarchii źródeł finansowania (zwaną teorią wyboru). W przypadku teorii substytucji, 

celem jest osiągnięcie optymalnej struktury kapitału poprzez zrównoważenie korzyści oraz 

kosztów zadłużenia, gdzie korzyścią jest stosowanie np. tarczy podatkowej natomiast kosztem 

możliwe bankructwo.97 Teoria wyboru bazuje w dużej mierze na analizie asymetrii informacji 

oraz kosztów transakcyjnych, a jej głównym założeniem jest określona sekwencja temporalna, w 

jakiej przedsiębiorstwa pozyskują środki na działalność bieżącą oraz inwestycje. W tej koncepcji 

zastosowano podział środków własnych na wewnętrzne; do których zalicza się zatrzymany zysk 

czy odpisy amortyzacyjne oraz na zewnętrzne, na które składają się dług oraz kapitał udziałowy. 

W przeciwieństwie do teorii substytucji, celem teorii wyboru nie jest optymalizowanie kapitału.98  

Na pozyskiwanie i zarządzanie kapitałem własnym przedsiębiorstwa można też spojrzeć z 

perspektywy etyki ekonomii. D. Hausman, M. McPherson i D. Satz stwierdzają, iż: „znajomość 

 

95 Jakubczyk B., Lewandowska J., Teorie struktury kapitału w literaturze światowej, Finanse i Prawo Finansowe, nr 

4/2014, s.74 oraz Grzywacz J. Przydatność teoretycznych zasad kształtowania struktury kapitału w 

przedsiębiorstwie, w: Nauki ekonomiczne, tom XVII: Wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstw w 

gospodarce rynkowej, J. Grzywacz, S. Kowalski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Płocku, Płock 2013, s. 8.  

96 M. Szudejko, Źródła finansowania i struktura kapitału przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce, Zeszyty 

Naukowe PWSZ w Płocku, 2016, nr 1, s. 156 

97 Grzywacz J. Przydatność… op. cit. 

98 Jakubczyk B., Lewandowska J., Teorie struktury kapitału w literaturze światowej, Finanse i Prawo Finansowe, nr 

4/2014 
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etyki może pomóc ekonomistom i osobom odpowiedzialnym za realizowanie polityki publicznej 

w usprawnieniu metod oceny prowadzonych działań i zrozumieniu, w jaki sposób zachowania 

ekonomiczne ludzi zależą od moralnego wymiaru ich życia. Moralna wnikliwość, z pewnością 

jest ważniejsza w pewnych dziedzinach ekonomii niż w innych.”99 

Stosunkowo nową teorią jest teoria dźwigni finansowej.100 Dźwignię finansową można określić, 

jako bezpośredni wpływ struktury kapitału, a w konsekwencji kosztów finansowych (kosztu 

kapitału obcego) na efektywność wykorzystania kapitałów własnych mierzoną wskaźnikiem 

rentowności kapitału własnego (ROE). Stosowanie dźwigni finansowej polega na powiększaniu 

udziału długu w kapitale przedsiębiorstwa, w celu zwiększenia poziomu dochodowości (stopy 

zwrotu) kapitału własnego. Wykorzystanie kapitałów obcych pozwala na zwiększenie 

przychodów ze sprzedaży w stosunku do tych, które możliwe są do osiągnięcia przy 

finansowaniu działalności jedynie środkami własnymi. Korzystanie z dźwigni jest wręcz 

uzasadnione ekonomicznie, ale do pewnych granic racjonalności; tzw. przelewarowanie było 

jedną z przyczyn kryzysu subprime, a przekredytowanie stawało się nieraz przyczyną upadłości 

przedsiębiorstw.  

Pojawiła się też teoria kapitału etycznego. Według M. Bull et al., koncentracja na kapitale 

społecznym ukazuje inne ramy odniesienia, jednak obie konceptualizacje nie są w stanie w pełni 

opisać zjawiska określanego mianem przedsiębiorstwa społecznego. Kapitał etyczny stanowi 

tutaj alternatywę i nieprzyjmowaną jak dotychczas konceptualizację w obszarze nauki o 

przedsiębiorstwie społecznym. Zdaniem M. Bull et al. niewiele uwagi poświęca się tym 

kwestiom w narracjach konceptualizujących przedsiębiorstwo społeczne, czy też w badaniach 

naukowych dotyczących tego sektora.101 Ww. autorzy wprowadzili pojęcie kapitału etycznego. 

Ich zdaniem, obecne konceptualizacje przedsiębiorstwa społecznego nie odnoszą się w sposób 

satysfakcjonujący do idei ruchu, który jest orędownikiem modelu przedsiębiorstwa społecznego 

 

99 Hausman D. M., McPherson M. S., Satz D. Etyka ekonomii. Analiza ekonomiczna, filozofia moralności i polityka 

publiczna, Copernicus Center Press, Kraków, 2019, s. 27 

100 Berent T. Ogólna teoria dźwigni finansowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2013 

101 M. Bull, R.J. Ridley-Duff, D. Foster, P. Seanor Conceptualising Ethical Capital in Social Enterprises, Social 

Enterprise Journal, no 6 (3)/2010, s. 250-264. 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Stopa_zwrotu
https://mfiles.pl/pl/index.php/Stopa_zwrotu
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działającego w sposób bardziej biznesowy niż organizacje pozarządowe, będącego bardziej 

przedsiębiorczym w świadczeniu usług społecznych; wykorzystującego modele biznesowe, 

jednak nie czyniąc tego wyłącznie w celu osiągnięcia zysku. 

Przedsiębiorstwa społeczne, bardziej niż inne formy organizacji, maksymalizują wartości 

etyczne i jako takie tworzą wartość etyczną niezależnie od swoich celów i misji. Organizacje 

eksponujące swoje wartości moralne potrafią przyciągnąć liczne grono swoich naśladowców, 

osiągać zyski i przewagi konkurencyjne; kiedy moralność przekształci się w zasób ekonomiczny, 

korporacyjna agenda moralna wytworzy przewagę konkurencyjną, poprawi dochodowość i 

perspektywę przetrwania firmy. Zdaniem ww. autorów, w tym sensie, niewystarczająca agenda 

moralna może być analizowana nie jako systemowy, oparty o przepisy warunek defektywnych 

struktur bodźców, lecz także jako problem wykorzystania kapitału w interakcjach firma – 

udziałowcy. 

M. Bull et al. zaproponowali czwarty poziom rozwoju przedsiębiorstwa – postawę aktywną, 

świadomą, tworzącą wartość przedsiębiorstwa i produktów, która łączy produkty „społeczne” i 

„ekonomiczne” dzięki wykorzystaniu kapitału etycznego. Podczas gdy pierwsze trzy poziomy 

postrzegają zachowanie etyczne jako wyłącznie konieczne do akumulacji „korzystności”, jeśli 

chodzi o kapitał ekonomiczny, tylko na poziomie 4 dokonuje się rekonceptualizacja, jako sposób 

budowania kapitału etycznego, stosując racjonalność społeczną i ekonomiczną. Ich zdaniem, 

wyłącznie na tym poziomie 4 dokonuje się rewizji etyki biznesowej w celu stworzenia nowych 

ram koncepcji, tak by można było ją mierzyć nie tylko w sposób ekonomiczny, ale odnieść do 

pozostałych wartości – człowieka i środowiska, i tym samym rozważyć, jaki jest wkład każdego 

z tych czynników.102 

Co do relacji obu pojęć - można uznać, iż korzystanie z etycznych źródeł kapitału w 

przedsiębiorstwie jest podstawowym „zasobem” dla kapitału etyki w tym podmiocie. 

Za pozyskiwanie kapitałów dla przedsiębiorstwa odpowiadają przede wszystkim zarządy i rady 

nadzorcze firm. Odpowiedzialność menedżerów ma tu charakter zarówno prawny jak i etyczny. 

 

102 M. Bull, R.J. Ridley-Duff, D. Foster, P. Seanor Conceptualising Ethical Capital in Social Enterprises, Social 

Enterprise Journal, no 6 (3)/2010, s. 250-264. 
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103 J. G. Taft wskazuje, iż odpowiedzialne zarządzanie wiąże się z pojęciem obowiązku 

powierniczego, które „jest jednym z tych terminów, którymi szafuje się na prawo i lewo bez 

jasnego lub jednoznacznego zrozumienia, co tak naprawdę znaczą. Podobnie jak w przypadku 

odpowiedzialnego zarządzania, powierniczy sposób myślenia wymaga poczucia obowiązku 

wobec innych. (…) zobowiązania powiernicze wypływają z zasady tkwiącej w zmyśle 

moralnym, który uczula nas na wykorzystanie władzy wtedy, kiedy naszym oczom ukazują się 

inni.”104 Zatem poczucie odpowiedzialności moralnej daje się scharakteryzować jako 

„służebność, przedstawicielstwo, realizacja powierzonego zobowiązania, wizja wzajemności, 

służenia, uznania siebie i innych”.105 

W świetle ww. koncepcji powiernictwa i służebności menedżerów, należy rozważyć kwestie 

etyczności pozyskiwania i wykorzystywania kapitału w przedsiębiorstwie. 

Jak rozumieć pojęcie etycznego kapitału? Moja definicja etyczności kapitału jest następująca: jest 

to kapitał finansowy z udokumentowanych źródeł, z rzetelnych i transparentnych emisji 

instrumentów finansowych, z działalności (zysków) nieszkodliwej dla środowiska naturalnego i 

społecznego, ze sprzedaży i zysków z wyrobów bezpiecznych dla konsumentów i o uczciwych 

cenach. Pozyskany kapitał powinien służyć zrównoważonemu rozwojowi przedsiębiorstwa. 

W opinii G. Szulczewskiego, niepokojącym etyków zjawiskiem jest próba sprowadzenia etosu 

finansisty do niebezpiecznej formuły zysku za wszelką cenę, co otwiera pole do ryzykownych 

działań. „Pomiędzy zbytnią ostrożnością, która prowadzi do utraty szansy zysku, a brawurą 

kończącą się często stratami finansowymi jest coraz mniej możliwości na roztropne działanie 

przynoszące godziwe zyski.”106 Międzynarodowy kryzys subprime obnażył wiele takich 

problemów. 

 

103 Dec P. Masiukiewicz P. Odpowiedzialność menedżerów, Orgmasz, Warszawa, 2016 

104 Taft J. G. Służebność. Utracone dziedzictwo Wall Street, Kurhaus, Warszawa, 2014, s. 62 

105 Young S. Etyczny kapitalizm, Metamorfoza, Wrocław, 2005, s. 58-59; cyt. za: Taft J. G., op. cit. 

106 Szulczewski G. Turbokapitalizm a etyka biznesu, www.sprawynauki.edu.pl/archiwum/dzialy-wyd-elektron/319-

etyka-el/3053…, dostęp 20.03.2020 
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2.Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa 

2.1. Typy strategii a kapitał 

Wzrost wartości przedsiębiorstwa jest coraz powszechniej stosowaną koncepcją biznesu, 

która zastępuje klasyczny cel, tj. działalność gospodarczą dla zysku. Koncepcja ta, opracowana i 

upowszechniona przez neoliberałów, nie uwzględniała jednak aspektów zrównoważonego 

rozwoju, uwzgledniającego ochronę środowiska naturalnego i społecznego, w którym działa 

korporacja. Nie ogranicza ona też metod i narzędzi zawłaszczania wartości; w tym nieetycznych 

żródeł pozyskiwania kapitału własnego przedsiębiorstwa.107 

a) Strategie wzrostu oparte o efektywność 

W podręcznikach zarządzania wartością można spotkać opis czterech podstawowych strategii 

wzrostu wartości; to jest:108 

1) Zwiększenie przepływów pieniężnych z posiadanych przez przedsiębiorstwo aktywów, 

poprzez m.in. efektywne wykorzystanie istniejących aktywów dla wzrostu zysku po 

opodatkowaniu i generowania wyższej gotówki, 

2) Podwyższenie planowanej stopy wzrostu przepływów pieniężnych może być dokonane w 

rezultacie wzrostu stopy reinwestycji w aktywa i projekty o dodatniej NPV oraz wzrostu stopy 

zwrotu z zaangażowanego w tych inwestycjach kapitału. 

3) Obniżanie kosztu kapitału; możliwe do realizacji dzięki: 

a/ redukowaniu ryzyka dla wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo aktywów i 

realizowanych inwestycji, 

b/ rekonstrukcji źródeł finansowania (relacja środków zewnętrznych i wewnętrznych), 

c/ zmianie sposobu finansowania z optymalnym wykorzystaniem: kredytów i pożyczek, 

obligacji, papierów dłużnych, emisji akcji, itp. 

4) Wydłużanie okresu wzrostu (fazy cyklu rozwoju: powstanie, rozwój, wysoki wzrost, 

dojrzałość, schyłek przedsiębiorstwa). 

 

107 Masiukiewicz P. Appropriation Economics versus Managers’ Ethics, Journal of Applied Management and 

Investments, vol. 7, no. 3/2018 

108 Black A., Wright P., Bachman J., Davies J. W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, 

Warszawa, 2000 
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Powyższe typy strategii wzrostu wartości są wyraźnie nastawione na maksymalizację wartości 

ekonomicznej, abstrahują od racjonalności ponoszonych kosztów dla środowiska naturalnego i 

społecznego. Nie odnoszą się do problemu etyczności źródeł kapitału. 

a) Strategie wzrostu wg kryterium kosztu pozyskanego kapitału w czasie 

W praktyce zarządzania występują strategie oparte o kryterium temporalne i kryterium kosztu 

pozyskanego kapitału i są one następujące: 

1) Strategia harmonijnego wzrostu – odpisy z zysku na kw (ryzyko utraty pozycji 

konkurencyjnej) 

2) Strategia przyspieszonego wzrostu – wzrost kapitałów własnych (emisja akcji, ryzyko 

nieuplasowania akcji na rynku i inne bariery) 

3) Strategia wysokiej dźwigni finansowej (ryzyko przekredytowania) 

4) Strategia skokowego wzrostu – fuzje i przejęcia (ryzyko negatywnego efektu synergii) 

5) Strategia krótkoterminowego wzrostu – w oparciu o kredyty kupieckie (mogące powodować 

ryzyko zatorów płatniczych) przy wzroście wskaźnika efektywności aktywów (wskaźnika 

rotacji aktywów), w tym: 

- odroczone płatności (w tym płatności wekslem), 

- dostawy w komis, 

- pozaprawne i nieetyczne opóźnianie płatności. 

Także te strategie mają na celu wzrost wartości korporacji, nie uwzględniając społecznych 

kosztów pozyskiwania kapitału, ponoszonych w otoczeniu biznesu. 

c) Koncepcje budowy wartości w oparciu o społeczne wartości 

Już w 1974 roku P. Drucker zwracał uwagę na to, że zarządzanie wymaga prostych i 

zrozumiałych wartości, celów działania i zadań, jednoczących uczestników organizacji, a wśród 

trzech podstawowych zadań zarządu korporacji jest ponoszenie odpowiedzialności społecznej. “ 

Wolne przedsiębiorstwo działające w warunkach wolności ekonomicznej nie może istnieć tylko 

dlatego, że jest dobre dla biznesu; sens jego istnienia polega na tym, że jest potrzebne 

społeczeństwu.”109 Koszty społeczne i środowiska naturalnego dotyczące każdego działania 

 

109 Drucker P. F. Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa, 2003, s.34 
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biznesu, produktu czy usługi będą w konsekwencji przerzucone na klientów w perspektywie 

długookresowej. 

Analizy techniczne i fundamentalne wzrostu kursów papierów wartościowych dostarczają 

dowodów na coraz częściej występujące czynniki pozaekonomiczne wzrostu wartości - na 

przykład reputacja i wiarygodność przedsiębiorstwa czy jego społeczna odpowiedzialność są 

uwzględniane w decyzjach inwestorskich. Pojawiły się nowe koncepcje budowy wartości 

przedsiębiorstwa; uwzględniające społeczne wartości. Są to przede wszystkim:  

1/ koncepcja funkcjonowania opartego o etykę biznesu, w tym koncepcja służebności w 

zarządzaniu, 

2/ koncepcja wielokulturowości w zarządzaniu, 

3/ koncepcja zarządzania opartego na zaufaniu (zaufanie personelu, zaufanie klientów i rynków), 

4/ koncepcja zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, 

5/ koncepcja finansów islamskich (biznes zgodny z religią; regulacje prawa shari’a dotyczące np. 

zakazu pobierania odsetek, nietetycznych przedsięwzięć jak handel narkotykami), 

6/ koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). 

 

Typologię strategii budowy wartości należy uzupełnić o kryterium etyczne. Stąd można mówić o 

strategiach spełniających wymogi etyczne i niespełniających takich wymogów. Stąd także 

pozyskiwanie kapitału na tworzenie, rozwój i przetrwanie przedsiębiorstwa może mieć etyczny 

lub nieetyczny charakter. 

Poniżej przedstawiono przykłady nieetycznych źródeł kapitału przedsiębiorstwa. 

2.2. Nieetyczne źródła pozyskiwania kapitału 

Pazerność właścicieli i menedżerów korporacji powodowała na przestrzeni dziesiątków lat 

pozyskiwanie nieetycznego kapitału na rozwój i w konsekwencji znaczny wzrost wartości 

zarówno małych przedsiębiorstw jak i wielkich korporacji (holdingów, konglomeratów, trustów). 

Niekiedy niestety kosztem społeczeństwa i środowiska.  
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Należy też zauważyć, iż ze strony dawców kapitału (banki, fundusze, instytucjonalni inwestorzy) 

pojawiały się w historii nieetyczne praktyki udostępnianie kapitału za specjalne korzyści 

osobiste.110 

Typowe nieetyczne źródła pozyskiwania kapitału przez korporacje obrazuje tabl. nr 1.       

Specyficznym źródłem pozyskiwania kapitału jest czarny rynek pożyczek.111 W okresie kryzysu 

subprime, media informowały o wzmożonej aktywności pożyczkowej mafii włoskiej dla biznesu. 

W niektórych krajach Azji mafia posunęła się do tak niemoralnych zabezpieczeń spłaty pożyczki 

jak zdjęcia rozebranych żon i córek przedsiębiorców. 

Tabl. 1. Nieetyczne źródła pozyskiwania kapitału 

Lp. Zewnętrzne źródła kapitału Lp. Wewnętrzne źródła kapitału (zysk i 

amortyzacja z działalności) 

1 

 

2 

 

 

3 

4 

 

5 

Opodatkowanie biznesu w raju 

podatkowym 

Emisja papierów wartościowych na 

podstawie nierzetelnych prospektów 

emisyjnych 

Kredyty za łapówki  

Nielegalny biznes typu piramidy 

finansowe 

Pożyczki na czarnym rynku 

pożyczkowym  

1 

 

2 

 

 

3 

4 

 

5 

Ceny produktów lub usług nadmiernie 

wysokie 

Lichwiarskie oprocentowanie 

pożyczek i kredytów (bariera dla 

dźwigni finansowej) 

Zatrudnianie dzieci 

Zatrudnianie długoterminowe na tzw. 

umowy śmieciowe 

Zmuszanie do bezpłatnej pracy po 

godzinach 

 

110 Hausman D. M., McPherson M. S., Satz D. Etyka ekonomii. Analiza ekonomiczna, filozofia moralności i polityka 

publiczna, Copernicus Center Press, Kraków, 2019 oraz Dec P., Masiukiewicz P. Abuse of Managers and 

Pathologies of Business Management, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XX, zeszyt 11/2019 

111 Dec P., Masiukiewicz P. Abuse of Managers and Pathologies of Business Management, Przedsiębiorczość i 

Zarządzanie, t. XX, zeszyt 11/2019 oraz Dec P. Masiukiewicz P. Financial Services on Informal Economy, 

Economics. Law. State. International scientific journal, no. 2 (4) / 2019 
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Lp. Zewnętrzne źródła kapitału Lp. Wewnętrzne źródła kapitału (zysk i 

amortyzacja z działalności) 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

10 

11 

Sprzedaż produktów szkodliwych dla 

konsumentów 

Sprzedaż produktów szkodliwych dla 

środowiska 

Stosowanie klauzul niedozwolonych w 

umowach 

Sprzedaż wiązana 

Nieuczciwe wygrywanie przetargów 

Inne  

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

10 

11 

12 

Nieterminowe regulowanie 

zobowiązań 

Eksport odpadów do krajów trzeciego 

świata bez utylizacji (efekt kosztowy) 

Oszczędności kosztów własnych w 

wyniku niszczenia środowiska 

naturalnego 

Oszczędności kosztów na bhp 

Kreatywna księgowość 

Nieuczciwa reklama 

Inne 

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE  

Moje dwukrotne badania sondażowe wśród małych przedsiębiorców w Polsce wykazały, iż w 

sytuacji kryzysu co najmniej 17% badanych byłoby skłonnych do pożyczania środków w szarej 

strefie dla zapewnienia ciągłości działania biznesu (tabl. 2).112 

Tabl. 2. Skłonność menedżerów MSP do pożyczania funduszy w szarej strefie 

Lp. Wyszczególnienie Odpowiedzi 

w % 2009r. 

(N = 82) 

Odpowiedzi 

w % 2013r.  

(N = 105) 

Odpowiedzi 

w % 2015r.  

(N = 609) 

 

112 Dec P. Masiukiewicz P. Financial Services on Informal Economy, Economics. Law. State. International scientific 

journal, no. 2 (4) / 2019 
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Lp. Wyszczególnienie Odpowiedzi 

w % 2009r. 

(N = 82) 

Odpowiedzi 

w % 2013r.  

(N = 105) 

Odpowiedzi 

w % 2015r.  

(N = 609) 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Czy prowadzona przez Państwa firma ma 

obecnie z uzyskaniem kredytu (pożyczki) 

w banku lub innej instytucji kredytowej?  

- TAK 

Czy są Państwo zdecydowani pożyczyć 

środki finansowe z każdego możliwego 

źródła (także nielegalnego) aby zapewnić 

przetrwanie firmy?  

- TAK            

Czy są Państwo zdecydowani pożyczyć 

środki finansowe z każdego możliwego 

źródła (także nielegalnego) aby zapewnić 

rozwój firmy ?  

- TAK   

 

 

 

20,7 

 

 

 

 

29,3 

 

 

 

 

18,3 

 

 

 

25,7 

 

 

 

 

21,9 

 

 

 

 

31,4 

 

 

 

12,8 

 

 

 

 

16,9 

 

 

 

 

5,4 

X Liczba odmów odpowiedzi  31 27 - 

X  Razem badani menedżerowie (l.b.) 113 132 609 

Żródło: Dec P. Masiukiewicz P. Financial Services on Informal Economy, Economics. Law. State. International 

scientific journal, no. 2 (4) / 2019 

 

O źródłach pozyskiwania kapitału decydują zarządy przedsiębiorstw i rady nadzorcze. Od ich 

poczucia społecznej odpowiedzialności i moralności zależy, z jakich źródeł skorzystają. 
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3.Źródła kapitału. Przykłady nieetycznych działań 

3.1. Aktywa finansowe na rynku kapitałowym 

3.1.1. Kapitał z emisji papierów wartościowych 

Inwestor jest stroną, która podejmuje ryzyko działania podmiotu emitującego akcje, obligacje 

korporacyjne, bony skarbowe itp. Stąd ważne na rynku kapitałowym jest wzajemne zaufanie 

pomiędzy zaangażowanymi podmiotami oparte o rzetelne i uczciwe informacje. Tym bardziej, iż 

zgodnie z teorią asymetrii informacji klienci (inwestorzy) zawsze mają ograniczone 

informacje.113 

Cechy, jakimi charakteryzować się powinien rynek kapitałowy, to między innymi przejrzystość, 

rzetelność, efektywność, płynność. Brak zaufania, będący częściowo efektem nieetycznych 

praktyk na rynku kapitałowym, prowadzi do poważnych w skutkach; załamań rynku i braku 

stabilizacji. 

Zdaniem P. Mackiewicza, coraz częstsze w ostatnich latach BYŁY między innymi następujące 

nieetyczne działania:114 

- wykorzystywanie informacji poufnych (insider tradning), 

- manipulacja kursami papierów wartościowych, 

- nierzetelne rekomendacje, 

- anulowanie akcji. 

W obszarze emisji akcji i obligacji w celu pozyskania kapitału występują praktyki obejmujące 

kreatywną księgowość, nierzetelne prospekty emisyjne, niekompetentne audyty zewnętrzne i 

nieuczciwe ratingi dla emitowanych papierów wartościowych.115 Ostatnie dziesięciolecie to także 

funkcjonowanie i upadek piramid finansowych tj. przede wszystkim oferty lokat w fundusze 

 

113 Akerlof G. A., Shiller R. J. Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa, Wydawnictwo PTE, Warszawa, 

2017 

114 Mackiewicz P. J. Etyczne aspekty rynku kapitałowego, Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja 

Liberalizacja Etyka, nr 9/2014 

115 Iczetkin A., Hernik A. Manipulacje i oszustwa na rynku kapitałowym, Finanse i Prawo Finansowe, nr 3(23)/2019 



85 

 

inwestycyjne. Największym na świecie funduszem-piramidą był BLM Bernarda Madoffa w 

USA.116 

Reasumując, rynek finansowy stanowi wspólne dobro wszystkich jego uczestników, czyli 

podmiotów finansowych, jakimi są osoby fizyczne, prawne lub inne jednostki organizacyjne 

oferujące produkty lub usługi finansowe, a także ich klientów oraz innych instytucji i organizacji 

na nim działających.117 Podstawą zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa rynku jest etyczny 

wymiar działań podmiotów finansowych. Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego 

artykułuje podstawowe wartości i ideały etyczne przyświecające podmiotom finansowym i został 

opracowany przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Niestety jest to dość 

ogólnie sformułowany kodeks etyczny; słabo znany i spopularyzowany. 

3.1.2. Lake Shore - piramida finansowa 

Klienci i nieuczciwi menedżerowie nie wyciągnęli lekcji z upadku największej piramidy świata 

Bernarda L. Mafoffa; który łącznie otrzymał 150 lat więzienia i przepadek mienia. W wielu 

krajach pojawiają się coraz to nowe piramidy.118 Także w USA, gdzie fundusz Lake Shore Assets 

Management Ltd upadł w 2009 roku, przynosząc straty inwestorom w kwocie około 294 mln 

dolarów.119 Fundusz inwestował m. in. w obligacje i CDS-y. Inwestorzy odzyskali niewielką 

część środków. 

W wyniku oskarżenia prokuratury w Chicago i ugody Philipa J. Bakera; prezesa i udziałowca 

funduszu - skazano go na 20 lat pozbawienia wolności. Inwestorzy zostali w niewielkiej części 

zaspokojeni z masy upadłości funduszu LSFA.  

P. Baker w programie TV Planet oskarżył bankierów amerykańskich o doprowadzenie do 

kryzysu subprime, w tym do upadłości banków i funduszy inwestycyjnych; za co nie ponieśli oni 

 

116 Masiukiewicz P. Piramidy finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2015  

117 Black A., Wright P., Bachman J., Davies J. W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, 

Warszawa, 2000 

118 Masiukiewicz P. Piramidy finansowe, op. cit., s. 48 

119 Lake Shore Asset Management chief Philip J. Baker indicted, www.hedgeco.net>news>lake-shore-asset…, 

dostęp 20.04.20 
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żadnej odpowiedzialności.120 Nie jest to prawdą, bowiem 324 osoby zostały skazane w USA za 

doprowadzenie do kryzysu subprime; czy to pionki, czy jednakże wszyscy? W opinii D. 

Husmana et al.po kryzysie subprime „wielu ludzi nie bezzasadnie uznało za nieuczciwą decyzję, 

zgodnie z którą banki oraz ich liderzy nie ponieśli konsekwencji swoich wysoce ryzykownych 

strategii inwestycyjnych.”121 

3.1.3. Puste fundusze W Investments   

Polska firma W Investments SA zmieniła koncepcję marketingową i udało się jej wykorzystać 

banki do promocji i dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych w czterech funduszach 

zamkniętych. Firma wyłudzała świadomie pieniądze pod pozorem inwestowania o wysokiej 

stopie zwrotu, z gwarancją zwrotu kapitału. Wśród poszkodowanych są instytucje państwowe; m 

in. Lasy Polskie (szacowana strata 65%% zainwestowanych środków).122 

Jak to się stało, że inwestycje w cztery fundusze inwestycyjne zamknięte W Investments SA, 

które okazało się piramidą finansową, oferował oddział Alior Bank123, a Raiffeissen Bank był 

depozytariuszem funduszy? Czy to pazerność banków wobec wysokich prowizji? A może 

korzyści materialne dla menedżerów? 

Straty inwestorów (w zależności od typu certyfikatu) wg. szacunku Raiffeisen Bank w 2019r. 

mogą wynieść od 38 do 87% (tabl. 3). 

 

Tabl. 3. Realna wartość certyfikatów W Investments 

Lp. Etapy wyceny wartości czterech funduszy 

inwestycyjnych 

Wartość w mln zł 

1 

2 

3 

 

Najwyższa wycena niewykupionych certyfikatów 

Wartość wg. wyceny z sierpnia 2017r. 

Wartość oszacowana przez Raiffeisen Bank na dzień 

otwarcia likwidacji (luty 2018r. 

484,8 

428,3 

187,1 

x Średnie straty inwestorów 4 funduszy - przedział w % 38,0-87,0 

Źródło: Bolesna prawda o funduszach WI, Puls Biznesu, 10.06.19 

 

120 Banksterzy - ludzie którzy okradli świat, TV Planet Polska, 1.04.20., godz. 22.00. 

121 Hausman D. M., McPherson M. S., Satz D., op. cit. s. 32 
122

 Bolesna prawda o funduszach WI, Puls Biznesu, 10.06.19 

123 Bank ten jest pośrednio własnością Skarbu Państwa. 
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Prokuratura Regionalna w Łodzi prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości przy 

oferowaniu klientom sektora bankowości prywatnej banku i biura maklerskiego, certyfikatów 

zamkniętych funduszy inwestycyjnych przez W Investments S.A. Zorganizowana grupa 

przestępcza działała w latach 2012-2017124. Zarzuty w 2019 roku przedstawiono 11 osobom, a 7 

z nich zostało tymczasowo aresztowanych (zarzucono im m.in. działania w zorganizowanej 

grupie przestępczej, oszustwa oraz prania pieniędzy)125. 

Na terenie województwa wielkopolskiego Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 12 

pracowników jednego z oddziałów Alior Banku, którzy prowadzili dystrybucję certyfikatów W 

Investments bez adekwatnych analiz i ocen ryzyka; de facto oszukiwali oni klientów. Według 

informacji CBA, dwie z tych osób należały do pionu kierowniczego. W toku śledztwa łódzkiej 

prokuratury ustalono, że pracownicy banku, którzy sprzedawali certyfikaty zamkniętych 

funduszy inwestycyjnych W Investments, wprowadzali klientów w błąd. Zapewniali o 

bezpieczeństwie ulokowanych środków oraz gwarantowali tzw. pewny zysk na poziomie 10-

16%. Klienci byli także informowani, że mogą wystąpić z funduszu z „bezwarunkową wypłatą 

zainwestowanych pieniędzy”. Prokuratura ustaliła, że pokrzywdzonych w ten sposób może być 

ponad 2 tysiące osób, a suma strat może wynieść około 600 mln. zł (część środków uda się 

zapewne odzyskać - zob. tabl. 3). 126 

 

3.1.4. Niedostateczny nadzór nad GetBack  

Spółka GatBack S.A. powstała w 2012 r., przedmiotem jej działalności było nabywanie pakietów 

wierzytelności i windykacja na własny rachunek oraz zarządzanie zewnętrznymi portfelami 

wierzytelności w ramach zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy 

inwestycyjnych. Wierzytelności nabywane były głównie za środki finansowe pozyskane przez 

Spółkę z emisji obligacji Część środków z emisji obligacji została pozyskana poprzez ofertę 

publiczną; niestety prospekty emisyjne kolejnych obligacji oparto o kreatywna księgowość. W 

lipcu 2017 roku akcje spółki zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

 
124 Dlaczego Alior Bank oferował inwestowanie w piramidę finansową? www.forbes.pl, dostęp 10.06.19, Bolesna prawda o 

funduszach WI, Puls Biznesu, 10.06.19 oraz Słowik P., Styczyński J. Piramidy finansowe rosną z błogosławieństwem 

Skarbu Państwa, www.fosal.pl, dostęp: 7.09.2018. 

125 Dlaczego Alior Bank oferował…, op. cit. 

126 Dlaczego Alior Bank oferował…, op. cit. 

http://www.forbes.pl/
http://www.fosal.pl/
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Jednakże GetBack S.A. ogłosił, że potrzebuje 1 mld zł kapitału; co spowodowało, że cena 

akcji spadła czterokrotnie. Spółkę oskarżono o manipulacje oraz ujawniono znaczne nadużycia 

przy sprzedaży obligacji. Zarząd spółki poinformował o 1,2 mld. zł strat za 2017 rok. W 2018 

roku Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła obrót wszelkimi instrumentami finansowymi 

wyemitowanym przez GetBack.127 

Według ministerstwa finansów szacunkowa wartość szkód wyrządzonych w spółce GetBack 

wynosiła co najmniej 503 mln zł. W toku postępowania prokuratorzy zabezpieczyli mienie, dla 

zabezpieczenia roszczeń pokrzywdzonych, o wartości 373 mln zł.128 Dotychczas zarzuty w 

śledztwie prowadzonym przez warszawską prokuraturę usłyszało 60 osób, w tym cztery 

aresztowano. Głównym i najważniejszym wątkiem śledztwa, z uwagi na dużą liczbę 

pokrzywdzonych jest wątek dotyczący doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia 

mieniem znacznej wartości inwestorów w związku z emisją i sprzedażą obligacji GetBack za 

pośrednictwem Idea Banku SA oraz domów maklerskich oraz innych podmiotów 

współpracujących z wyżej wymienionym bankiem.  

Najwyższa Izba Kontroli w specjalnym raporcie  oceniła, że instytucje państwowe nie zapewniły 

skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem działalnością GetBack. NIK 

zarzucił Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, że ten przez pierwsze pięć lat działalności 

spółki nie przeprowadził w niej ani jednej kontroli. Nie zidentyfikował także sygnałów 

wskazujących na nieprawidłowości na podstawie informacji udostępnianych przez spółkę, jej 

audytorów i inne podmioty z nią współpracujące.129 Izba zauważyła także, iż ponad 9 tysięcy 

nabywców obligacji GetBack S.A nie odzyskało zainwestowanych środków w wysokości 

przekraczającej 2,5 miliarda złotych, a intensywne działania nadzorcze i kontrole podjęto dopiero 

po zaprzestaniu obsługi zobowiązań przez spółkę. Na początku lutego br. Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów zdecydował, że Idea Bank ma wypłacić rekompensaty klientom 

 

127 Afera getback jak do niej doszlo, www.forbes.pl/biznes/afera-getback-jak-do-niej-doszlo-historia-krok-po-

kroku/v98mtdw, dostęp 20.03.20 

128 Wiceminister podał, ile wynosi szacunkowa wartość szkód w GetBack, www.tvn24bis.pl>z-kraju,74>afera-

getback>szacunkowa..., dostęp 20.04.20 

129 Instytucje państwowe zawiodły w sprawie GetBack, www.tvn24bis.pl>z-kraju,74>afera-getback>szacunkowa..., 

dostęp 20.04.20 

https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/raport-nik-w-sprawie-getback-knf-i-inne-instytucje-panstwowe-zawiodly,1001449.html
https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/idea-bank-ma-oddac-pieniadze-poszkodowanym-przez-getback-komunikat-uokik,1003335.html
http://www.forbes.pl/biznes/afera-getback-jak-do-niej-doszlo-historia-krok-po-kroku/v98mtdw
http://www.forbes.pl/biznes/afera-getback-jak-do-niej-doszlo-historia-krok-po-kroku/v98mtdw
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poszkodowanym przez GetBack. Idea Bank proponował swoim klientom produkty wysokiego 

ryzyka, które w żaden sposób nie odpowiadały ich potrzebom. Niedozwoloną praktykę 

missellingu - potwierdził zebrany materiał dowodowy, w tym setki skarg konsumentów. Decyzja 

prezesa UOKiK nie jest prawomocna, a Idea Bank zamierza skorzystać z prawa odwołania się do 

sądu.130  

Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał dn. 6.03.20r. pierwszy wyrok w sprawie afery GetBack. Pozew 

przeciwko Idea Bankowi i PNP S.S. został złożony w czerwcu 2019 r. Sąd uznał, że zawarta 

przez jedną z poszkodowanych osób umowa jest nieważna. Klientka ma odzyskać wszystkie 

zainwestowane środki wraz z odsetkami, (ok. 100 tys. zł). Sąd orzekł też, że za straty klientki 

odpowiada zarówno biuro maklerskie sprzedające obligacje GetBacku, jak i bank, którego 

pracownik je zaoferował. Poszkodowana kupiła obligacje GetBack za pośrednictwem Idea Banku 

oraz byłego Polskiego Domu Maklerskiego. 

Przyczyn bankructwa GetBack należy upatrywać w niekompetencji menedżerów, którzy źle 

planowali i zarządzali kapitałami oraz płynnością przedsiębiorstwa. 

 

3.1.5. Emisja obligacji bankruta 

Bank Lehman Brothers jest symbolem kryzysu finansowego subprime w latach 2007-2009. Był 

jednym z największych inwestycyjnych banków świata, gdy w 2008 r. ogłosił upadłość. Zabrakło 

mu środków na uregulowanie najpilniejszych zobowiązań, a rząd USA i FED odmówiły 

finansowego wsparcia. Konsekwencje upadku tego banku odczuł cały rynek finansowy, a łączna 

wartość roszczeń wierzycieli przekraczała 350 mld USD.131 

W ostatnich latach przed upadkiem obroty Lehman Brothers biły rekordy, np. w 2004 r. 

osiągnęły 175 mld USD. Agencja ratingowa Standard & Poor‘s podniosła bankowi ocenę  

z A do A+, argumentując swoją decyzję „znaczącą dywersyfikacją portfela 

inwestycji” oraz „sprawnym systemem zarządzania ryzykiem”. Jeszcze kilka tygodni przed 

ogłoszeniem bankructwa bank sprzedał kolejną emisję swoich obligacji z wysokim ratingiem A+. 

 

130 Instytucje państwowe zawiodły w sprawie GetBack, www.tvn24bis.pl>z-kraju,74>afera-getback>szacunkowa..., 

dostęp 20.04.20 

131 Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, pod red. nauk. P. Masiukiewicza, Oficyna Wydawnicza SGH, 

wyd. II (rozszerzone), Warszawa, 2010 
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Autorzy raportów i audytu po upadłości zwracali uwagę, iż sprawozdania i prospekty emisyjne 

„były bliskie kreatywnej księgowości”. 

W wyniku bankructwa Lehman Brothers około 40 tys. inwestorów w wielu krajach straciło 

ponad 2 bln USD. 

Prezes banku D. Fold, który w latach 2000-2007 zarobił 450 mln USD, nie poniósł z tytułu 

upadłości żadnych konsekwencji. 

W Polsce, za pośrednictwem banku Citi Handlowego, w strukturyzowane obligacje Lehman 

Brothers zainwestowało 229 osób, które wykupiły papiery za 15 mln USD. Wartość 

pojedynczego portfela wahała się między 100 a 400 tys. zł.132 

Po ogłoszeniu decyzji o upadku, wierzyciele poczuli się oszukani, ponieważ Citi Handlowy 

zapewniał o bezpieczeństwie produktu, małym ryzyku, czyli wprowadził inwestorów w błąd. 

Grupa wierzycieli wystąpiła do banku o zwrot utraconych pieniędzy; łącznie 2 mln zł. Citi 

Handlowy odmówił, a w oświadczeniu rozesłanym do mediów bronił się, że był tylko 

dystrybutorem w transakcji i nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania LB. Zaproponował 

w zamian, że w imieniu pokrzywdzonych wystąpi z roszczeniami i będzie informować 

nabywców obligacji o przebiegu postępowania upadłościowego LB w USA oraz w Holandii. 

Klienci Citi Handlowego, którzy walczyli ze swoim bankiem o odszkodowanie w związku z 

nabyciem obligacji upadłego Lehman Brothers, osiągnęli połowiczny sukces w sporze 

prowadzonym z powództwa cywilnego. Postępowanie karne zostało umorzone, bo w działalności 

banku śledczy nie dopatrzyli się znamion przestępstwa, choć inwestorzy ponoć dysponowali 

materiałami obciążającymi doradców.133 Poszkodowani postanowili zgłosić się do kancelarii 

prawnej, która zapowiedziała oddanie sprawy do sądu, jeśli Citi Handlowy nie zgodzi się na 

ugodę. Prawnicy kancelarii twierdzili, że mają dowody na to, iż bank wprowadzał w błąd 

klientów, ponieważ w momencie sprzedaży zapewniał o całkowitym bezpieczeństwie obligacji. 

Profil ryzyka papierów dłużnych został oceniony jako niski.          

 

132 Kusznierewicz M. Nie wiedzieli, czy nie chcieli wiedzieć?, Kurier Finansowy nr 3/2010 

133 Citi nie odpowie za obligacje Lehman Brothers, prnews.pl>wiadomości>analizy, dostęp 11.08.2010  
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Bank sprzedawał papiery do kwietnia 2008 r. (LB upadł pięć miesięcy później). Kancelaria 

prawna zarzucała Citi Handlowemu, że ten oferował obligacje, choć wiedział o złej sytuacji LB – 

był w końcu poprzez spółkę-matkę (Citigroup) jednym z jego większych akcjonariuszy (4,5 proc. 

akcji). 

W opublikowanym oświadczeniu rzecznik Citi Handlowego zapewniał, że rzetelnie informowano 

klientów o charakterze produktu, m.in. o tym, iż nie są one depozytem, zobowiązaniem ani nie są 

gwarantowane przez Bank Handlowy, nie gwarantowano też zysku ani ochrony kapitału. W 

okresie dystrybucji papierów Lehman miał rating A +, a emitent (Lehman Brothers Treasury Co. 

B.V.) oraz gwarant (Lehman Brothers Holdings Inc.) tego produktu dawali gwarancje zwrotu 100 

proc. zainwestowanego kapitału.134 Okazały się to oszukańcze praktyki; bank próbował ratować 

się kosztem klientów. 

Po latach negocjacji bank Citi Handlowy podpisał ugodę i odkupił od polskich inwestorów 

obligacje za 60% wartości.135 

Podobna sprawa wystąpiła w Niemczech; w poszkodowanymi byli m. in. emeryci i ludzie starsi. 

W jednym z procesów sąd przyznał odszkodowanie za poniesione straty wskutek inwestycji w 

obligacje LB. Jako winę wskazał złe doradztwo i brak informacji o ryzyku. Również w innych 

krajach inwestorzy złożyli pozwy przeciw Citibankowi. 

Citibank przeznaczył na rekompensaty dla wszystkich pokrzywdzonych 27 mln euro.  

 

3.2. Praca dzieci jako źródło kapitału 

3.2.1. Górnictwo w Afryce. Przestępcze praktyki 

Zatrudnianie dzieci w każdej pracy, która pozbawia je istotnych składników dzieciństwa, koliduje 

z ich rozwojem, edukacją lub jest szkodliwa zdrowotnie lub moralnie jest w wielu krajach 

uznawana za wysoce niemoralny wyzysk.136 

 

134 Kusznierewicz M. Nie wiedzieli, czy nie chcieli wiedzieć?, Kurier Finansowy nr 3/2010 

135 Kusznierewicz M. op. cit. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_(dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_cz%C5%82owieka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzieci%C5%84stwo
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Tego rodzaju praktyki są uznawane za wyzysk przez wiele organizacji międzynarodowych i 

zabronione przez prawa większości krajów.137 Przepisy te nie dotyczą każdego rodzaju pracy 

wykonywanej przez dzieci, np. wyłączają pracę artystyczną, obowiązki domowe, naukę i trening 

oraz pewne kategorie pracy charakterystyczne dla ludów tubylczych[4][5]. Pracodawcom zwykle 

nie wolno najmować dzieci poniżej takiego wieku. Ten minimalny wiek zależy od kraju i od typu 

pracy, jaką osoba taka miałaby wykonywać. 

Jeszcze w XIX i na początku XX wieku wiele dzieci w wieku 5–14 lat, pochodzących z 

uboższych rodzin pracowało m.in. w Europie, Stanach Zjednoczonych i różnych koloniach 

europejskich mocarstw. Dzieci te pracowały głównie w rolnictwie, w domowych zakładach 

montażowych, fabrykach, górnictwie i usługach (np. rozdawnictwo prasy). Niektóre z nich 

pracowały na nocnych zmianach trwających 12 godzin. Wraz ze wzrostem dochodu gospodarstw 

domowych, większą dostępnością szkół i uchwaleniem przepisów dotyczących pracy dzieci 

spada wskaźnik udziału pracy dzieci.  

W Afryce Subsaharyjskiej w 2010 r. odnotowano najwyższy wskaźnik zjawiska pracy dzieci, w 

niektórych krajach dochodzący do 50% pracujących dzieci w wieku 5–14 lat, a rolnictwo było 

największym odbiorcą pracy dzieci.138 Najczęściej dzieci pracowały w środowisku wiejskim i 

nieformalnej gospodarce miejskiej i są przeważnie zatrudniane przez rodziców. Ubóstwo i brak 

szkół uważa się za główną przyczynę zjawiska. Jednak absolutna liczba pracujących dzieci 

pozostaje wysoka, a UNICEF i ILO, oszacowały, że w 2013 roku 168 milionów dzieci w wieku 

5–17 lat na całym świecie, były zaangażowane w regularną pracę.139 

W 2008 r. Agencja Bloomberga podała, że chińskie korporacje w Kongo zaopatrywane były w 

miedź i kobalt przez kopalnie wykorzystujące pracę dzieci. Dzieci pracowały jako creuseurs, tzn. 

 

136 What is child labour (IPEC), International Labour Organisation. 2012 oraz Chrzanowski I. H. Conflict between 

capital and labour. A new look at an old problem. How does globalization impact this issue? Europa Regionum, t. 

XIV, 2012 

137 International and national legislation (IPEC), International Labour Organisation. 2011, 

oraz P.B. Larsen, Indigenous and tribal children: assessing child labour and education challenges. International 

Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), International Labour Office 

138 Child Labour - UNICEF 2017, UNICEF Report, 2017  

139 Child Labour…, op. cit. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyzysk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_dzieci#cite_note-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_dzieci#cite_note-5
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bloomberg_L.P.
http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm.%20International%20Labour%20Organisation.%202012.
http://www.ilo.org/ipec/areas/Childdomesticlabour/iInternationalnationallegislation/lang--en/index.htm
https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-labour/
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kopiąc rudę ręcznie, nosząc worki z rudami na plecach, a te były następnie nabywane przez te 

firmy. Ponad 60 (spośród 75) zakładów przetwórczych Katangi należało do chińskich firm, a 90 

procent minerałów z tego regionu trafiało do Chin. Afrykańskie organizacje pozarządowe 

twierdziły, że 80 tys. pracowników fizycznych w wieku poniżej 15 lat (około 40% wszystkich 

górników) wydobywało rudy dla chińskich firm w tym afrykańskim regionie.140 

Amnesty International poinformowała, iż część kobaltu sprzedawanego przez firmę Zhejiang 

Huayou Cobalt w 2016 roku zostało pozyskane przy użyciu pracy dzieci, a następnie zostało 

wykorzystane w akumulatorach litowo-jonowych zasilających samochody elektryczne i 

urządzenia mobilne na całym świecie. 

 

3.2.2. Odpowiedzialność etyczna konsumentów  

Jednym z dyskutowanych w literaturze zagadnień etycznych związanych z pracą dzieci 

jest odpowiedzialność moralna konsumentów za zakup produktów wytworzonych przy 

wykorzystaniu takiej siły roboczej. Proponowaną formą walki ze zjawiskiem jest bojkot 

konsumencki tego typu produktów. Niestety skutki takiego bojkotu są niejednoznaczne i może on 

spowodować, iż dzieci będą korzystać z jeszcze bardziej niebezpiecznych lub uciążliwych 

zawodów, takich jak prostytucja lub rolnictwo. Miedzy innymi, jedno z badań UNICEF-u 

wykazało, że po wprowadzeniu w 1992 r. w Stanach Zjednoczonych ustawy Child Labour 

Deterrence Act, około 50 000 dzieci zostało zwolnionych z pracy w przemyśle odzieżowym w 

Bangladeszu, przechodząc do takich zajęć jak kruszenie kamienia, drobny handel uliczny czy 

prostytucja, znacznie bardziej niebezpiecznych czy wyzyskujących niż produkcja odzieży. 

Badanie wskazało, że bojkoty konsumenckie są nie zawsze skutecznymi instrumentami, a ich 

długofalowe konsekwencje mogą nieraz bardziej szkodzić, niż pomagać dzieciom.141 Jednakże 

wiele może tu zależeć od siły i skuteczności działania organizacji konsumenckich i UNICEF. 

 

3.3. Nieuczciwe cenotwórstwo  

Manipulowanie cenami jest przejawem nieuczciwości stosowanej od setek lat. Stąd w krajach 

cywilizowanych wprowadzono regulacje cen chroniące konsumentów (w tym także na rynku 

 

140 Marks S. Strengthening the Civil society Perspective: China’s African impact, Fahamu, 2010, s. 9–15  

141 Child Labour - UNICEF 2017, UNICEF Report, 2017  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katanga_(prowincja)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zhejiang_Huayou_Cobalt&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zhejiang_Huayou_Cobalt&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Odpowiedzialna_konsumpcja&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bojkot_konsumencki&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bojkot_konsumencki&action=edit&redlink=1
https://web.archive.org/web/20110104005117/http:/www.fahamu.org/downloads/strengthening_the_civil_society_perspective.pdf
https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-labour/
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bankowym); nie ma natomiast regulacji dla hurtowników czy producentów.142 W obszarze cen 

zakazanych w wielu krajach mieści się wprawdzie praktyka cen nadmiernie wysokich; ale 

kryteria są tu bardzo miękkie a zarzut trudny do udowodnienia.143 W konsekwencji stosowania 

takich cen kreowane są horrendalne zyski przeznaczane w części dla właścicieli, a w części na 

kapitał korporacji. 

 

3.3.1. Leki z Turing Pharmaceuticals - studium przypadku 

Stale pojawiają się informacje o usługach paramedycznych świadczonych przez hochsztaplerów, 

o zawyżonych cenach leków, o szkodliwych farmaceutykach. Akerloff i Sziller zwracają uwagę, 

że FDA (rzadowa 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.144 

Głośnym przykładem upadku moralności, był casus Martina Shkreliego, menedżera i właściciela 

firmy farmaceutycznej Turing Pharmaceuticals. W 2015 r. podjął on decyzję o podniesieniu ceny 

za tabletkę leku daraprim z 13,5 do 750 usd.145 „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.146 Daprim został włączony przez WHO na 

listę leków podstawowych, co 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); D. Trump nazwał 

 

142 Dec P., Masiukiewicz P. Ethics of Price Strategies in Business, Journal of Business Management and Economic 

Research, vol. 3, no 3/2019 

143 Masiukiewicz P. Consumer Protection in Financial Services. Prices Area, Eureka: Social and Humanities, no. 

4/2016 

144
 Akerlof G. A., Shiller R. J. Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa, Wydawnictwo PTE, Warszawa, 

2017, s. 174 

145 Strawiński P. Martin Shkreli. Najbardziej znienawidzony człowiek w Ameryce, Forbes, 09.02.16 

146 Kościelniak P. Awantura o ceny leków, Rzeczpospolita, 22.09.2015 
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go rozpuszczonym bachorem.147 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 Shkrelli 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.  

Przyjmując perspektywę deontologiczną, można stwierdzić, że strategia cenowa Turing 

Pharmaceuticals była zgodna z prawem, ale okradła ludzi chorych z ich godności, być może 

spowodowała zaciągniecie kredytów na leczenie lub zgon z braku środków. Bogaty menedżer dał 

wyraz swojej obojętności wobec społeczeństwa. Tak wysoka cena produktu nabywanego w 

wyniku choroby, jest daleka od wspieranej przez etykę – koncepcji sprawiedliwej polityki 

cenowej. 

 

3.4. Lobbing na rzecz szkodliwego produktu 

Dużych przedsiębiorców zwykle stać na koszty lobbingu na rzecz utrzymania na rynku 

szkodliwych produktów; szkoda, że nie angażują tych nakładów na zmianę jakości produktów. 

Szczególnie niebezpieczne może to być na rynku artykułów spożywczych. 

Jak podają Akerlof i Schiller; spektakularnie wysoką stopę zwrotu z lobbingu uzyskała firma 

Ocean Spray, zabiegająca o korzystną dla siebie treść nalepki informacyjnej umieszczanej na 

butelkach z sokiem żurawinowym.148 

Za rządów Reagana - Agencja Żywności i Leków USA zagroziła, iż zażąda umieszczania na soku 

żurawinowym informacji o tym, iż jest on rozcieńczony - z domieszką 75% zwykłej wody. 

Producent soku zwrócił się do lobbysty Cassidy w sprawie pomocy. Kilku kongresmenów 

otrzymało zlecenia na wygłoszenie opinii w tej sprawie za honoraria 2-4 tys. USD. Rozdzielono 

też odpowiednio fundusz wsparcia komitetów PAC w wysokości 375 000 USD. Do ustawy 

budżetowej dopisano bez rozgłosu zakaz wprowadzania przepisów nakazujących ujawnianie 

 

147 Strawiński P…., op. cit. 

148 Akerlof G. A., Shiller R. J. Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa, Wydawnictwo PTE, Warszawa, 

2017, s. 94 
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składników soków owocowych. „Akcja się udała. Korzyści dla firmy Ocean Spray były 

ogromne: do 2005 r. sprzedaż soku żurawinowego osiągnęła rekordowy poziom 750 mln USD. 

Natomiast koszty lobbingu były naprawdę znikome.”149 

Podsumowanie 

Kreowanie nieetycznych zysków i ich zawłaszczanie na kapitał korporacji oraz wysokie premie i 

bonusy menedżerów od setek lat występuje na globalnym rynku. Problem etyczności kapitału 

używanego do działalności przedsiębiorstwa stał się ponownie aktualny. Na pozyskiwanie 

kapitałów można spojrzeć z perspektywy ekonomii zawłaszczania - jako współczesnych działań 

korporacji mających za cel wzrost wartości za wszelką cenę; niekiedy także na pograniczu prawa 

lub poza prawem. 

W świetle teorii etyki ekonomii ważne są współcześnie kwestie etyczności pozyskiwania i 

wykorzystywania kapitału jako obszaru zarządzania w przedsiębiorstwie. 

Hausman et al. wykazali, iż względy moralne wpływają na akceptowalność rynków; względy te 

dostarczają racji za regulacją oraz niekiedy zablokowaniem pewnego rodzaju transakcji 

rynkowych (np. handel narządami). „Politycy i ich ekonomiczni doradcy nie mogą w myśleniu o 

rynkach uciec od pytań etycznych.”150 

Przykładów kreowania nieetycznego kapitału jest wiele; w tej pracy zaprezentowano kilka 

najbardziej charakterystycznych metod. Twórcy i decydenci kuriozalnych produktów, kreatorzy 

horrendalnych cen leków, opłat licencyjnych, zatrudniający dzieci i innych tego typu metod 

kreacji wartości oraz twórcy phishingu wobec klientów - działają bez skrupułów i bez zasad 

etycznych. Jednocześnie rządy państw nie mają skutecznych instrumentów zapobiegających 

patologiom, a organizacje konsumenckie są słabe.       

Za pozyskiwanie kapitałów dla przedsiębiorstwa odpowiadają przede wszystkim zarządy i rady 

nadzorcze firm. Odpowiedzialność menedżerów ma tu charakter zarówno prawny jak i etyczny. 

W pracy krytycznie ustosunkowano się do strategii wzrostu opartych wyłącznie o efektywność 

 

149 Akerlof G. A., Shiller R. J., op. cit. 

150 Hausman D. M., McPherson M. S., Satz D., op. cit. s. 206 



97 

 

oraz strategii rozwoju bazujących na koszcie kapitału w ujęciu temporalnym; zaproponowano 

podział kapitału wg kryterium etyki. 

Zarządzanie etycznym kapitałem wymaga korzystania z etycznych źródeł zewnętrznych oraz 

wewnętrznych tego kapitału - w wyniku oferowania społecznie odpowiedzialnych produktów, po 

racjonalnych cenach i bazujących na etycznym zatrudnianiu pracowników.  

Potrzebny jest społeczny ruch protestu (ruch konsumencki) przeciw używaniu kapitału z 

nieetycznych źródeł w biznesie, a także działania organów państwa. Siła ekonomii zawłaszczania 

na razie ma się dobrze. 
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Ethic sources of enterprise capital  

Summary: Politicians and managers in reflection of markets couldn’t escape from 

ethical questions. Problem of ethics of capital  which are used for enterprise activity 

is always present. Raising capital can be viewed from the perspective of the 

economy of appropriation - as contemporary corporate activities aimed at increasing 

value at all costs; sometimes also on the border of the law or outside the law. 

 In the light of the theory of economic ethics, it is necessary to analyze the issues of 

effective management in the acquisition and use of ethical capital in an enterprise. 

The company's management and supervisory boards are primarily responsible for 

raising capital for the company, and their responsibility is both legal and ethical. 

The article responds critically to the growth strategies based on efficiency and 

development strategies based on the cost of capital in a temporal perspective. 

Examples of unethical activities in raising and using capital on the securities market 

and in industry as well as recommendations for practice were presented. 
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Potrącenie wierzytelności w postępowaniu 
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Streszczenie: Potrącenie stanowi jeden ze sposobów wzajemnego spełnienia (umorzenia) 

wierzytelności. Ogólne zasady i przesłanki potrącenia zostały uregulowane w ustawie 

Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145). Potrącenie jest co 

do zasady także dopuszczalne w postępowaniu restrukturyzacyjnym, przy czym pewne 

odrębności w tym zakresie wprowadza ustawa Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 

2015 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 243). 

Słowa kluczowe: potrącenie wierzytelności, umorzenie wierzytelności, prawo 

restrukturyzacyjne, prawo cywilne 

Wstęp 

Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie instytucji potrącenia wierzytelności w świetle 

ustawy prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 243). Koncepcją 

projektu ustawy prawo restrukturyzacyjne było wprowadzenie wydajnych i efektywnych 

instrumentów umożlwiających przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika  

i ograniczenie możliwości jego likwidacji.  

Niemniej należy wskazać, że postępowanie restrukturyzacyjne nie może doprowadzić do takiej 

sytuacji w, której wierzyciel dłużnika zostanie pozbawiony ochrony prawnej. Wobec 

powyższego przepisy prawa restrukturyzacyjnego realizują nie tylko funkcję sanacyjną ale także 

windykacyjną. Postępowanie restrukturyzacyjne ma służyć zaspokojeniu wierzycieli w drodze 

wykonania zawartego i zatwierdzonego przez sąd układu. Prawo restrukturyzacyjne ma służyć 

temu aby z jednej strony w sposób optymalny zapewnić ochronę wartości ekonomicznej 

przedsiębiorstwa dłużnika z drugiej aby zapewnić optymalne zaspokojeniu wierzycieli.151  

 

151 Druk nr 2824, Rządowy projekt ustawy - Prawo restrukturyzacyjne. 
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Często, mimo, że propozycje układowe przewidują jedynie rozłożenie wierzytelności na raty 

bądź odroczenie terminu jej płatności, nie przewidując nawet redukcji wierzytelności, wierzyciel 

doznaje ekonomicznego uszczerbku na swojej wierzytelności w związkuz toczącym się 

postępowaniem restrukturyzacyjnym. Przede wszystkim wobec faktu, iż wartość pieniądza w 

czasie jest wartością wymierną a wierzyciel traci ekonomicznie na późniejszym uzyskaniu 

pieniądza.152 

Wobec możliwości jaką daje potrącenie, wierzyciel może uzyskać pełne zaspokojenie swojej 

wierzytelności, bez względu na to, jakie otrzymałby on zaspokojenie w wyniku układu. 

Potrącenie z punktu widzenia wierzyciela z jednej strony służy zaspokojeniu przysługującej mu 

wierzytelności, z drugiej ma na celu zmniejszenie jego długu wobec restrukturyzowanego. Jest to 

ważne także z tego względu, że z reguły, zaspokojenie w toku postępowania restrukturyza-

cyjnego przez zarządcę i dłużnika wierzytelności wierzyciela objętej z mocy prawa układem jest 

niedopuszczalne (art. 252 PrRestr).153 

Wyjściem z takiej sytuacji dla takiego wierzyciela może być właśnie kompensata wzajemnych 

wierzytelności.154 Z punktu widzenia wierzyciela byłoby bowiem niesprawiedliwym, gdyby 

wierzyciel z jednej strony zobowiązany był do uiszczenia całego swojego długu do masy 

układowej, z drugiej strony swojej wierzytelności mógłby dochodzić jedynie, oczekując na 

wykonanie układu.155 

 

 

 

 

152 Adamus R., [Komentarz do art. 253 PrRestr], w: R. Adamus (red.), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. C.H. 

Beck, , Warszawa 2019, Wyd. 2, stan prawny na 25 listopada 2018,, Legalis, [dostęp 10.12.2019]. 

153 Łużyńska M. Dopuszczalność potrąceń wierzytelności w toku postępowania restrukturyzacyjnego, dostępny w: 

https://www.filipiakbabicz.com/restrukturyzacja/2019/01/08/dopuszczalnosc-potracen-wierzytelnosci-w-toku-

postepowania-restrukturyzacyjnego/ [dostęp 10.12.2019]. 

154 Ibidem. 

155 Hrycaj A., [Komentarz do art. 253 PrRestr], w: Filipiak P., Hrycaj A. (red.), Prawo restrukturyzacyjne. 

Komentarz, Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa 2017, stan prawny 1 października 2016r., LEX, [dostęp 

10.12.2019]. 
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Potrącenie jako instytucja prawa cywilnego 

Potrącenie – jako instytucja prawa cywilnego – podlega regulacji art. 498–505 kodeksu 

cywilnego. W konsekwencji powstaje naturalne pytanie o relację tych przepisów do przepisów 

prawa restrukturyzacyjnego.  

W wyroku z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie o sygn. akt: I CRN 149/94, 

Sąd Najwyższy przyjął, że przepisy upadłościowe, ściśle w granicach przez siebie 

wyznaczonych, stanowią lex specialis względem regulacji art. 498–505 k.c. W istocie rzeczy 

przepisy kodeksu cywilnego mają zastosowanie do stosunków związanych z restrukturyzacją, o 

ile przepisy prawa restrukturyzacyjnego nie wnoszą pewnych modyfikacji.156 

Należy wskazać, że ustawodawca  nie dokonał nowego zdefiniowania instytucji potrącenia dla 

potrzeb restrukturyzacji. Potrącenie wskazane w prawie restrukturyzacyjnym jest potrąceniem 

określonym w art. 498–505 k.c., jednakże z uwagi na charakter restrukturyzacji instytucja 

potrącenia podlega dodatkowym, szczególnym, obostrzeniom w sytuacji toczącego się 

postępowania restrukturyzacyjnego. 

Ustawowe przesłanki potrącenia 

Dla realizacji potrącenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym potrącenie powinno odpowiadać 

wymogom przewidzianym dla niego w kodeksie cywilnym, tj. zarówno co do pozytywnych 

przesłanek potrącenia (wzajemności, jednorodzajowości wierzytelności, wymagalności, 

zaskarżalności), jak i braku przesłanek negatywnych  oraz powinno być dodatkowo zgodne z 

przepisami prawa restrukturyzacyjnego.157 

  

 

156 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1994., sygn.. akt: I CKN 3/97, PS Nr 3/1998, poz. 90 

157 Adamus R., [Komentarz do art. 253 PrRestr], op.cit., [dostęp 10.12.2019]. 
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Wzajemność wierzytelności 

Jeżeli wierzytelności przysługują nawzajem dwóm osobom możemy wskazać, iż są to 

wierzytelności wzajemne, aby można dokonać potrącenia ustawowego, muszą istnieć dwie 

przeciwstawne wierzytelności. Innymi słowy: dwie osoby muszą być względem siebie 

jednocześnie wierzycielami i dłużnikami. Wobec powyższego dłużnik nie może względem 

swojego wierzyciela potrącić wierzytelności która przysługuje mu wobec innej osoby trzeciej. 

Powyższe wyraża paremia compensatio ex iure tertii nequit, zgodnie z nią wierzytelności  

w stosunku do osób trzecich, są wyłączone od udziału w potrąceniu ustawowym. Dotyczy ona 

nawet tych zobowiązań, co do których wolno im spełnić świadczenie zamiast dłużnika (art. 356 § 

2 k.c.).158  Wobec tego zasadą jest aby mogło dojść do skutecznego potrącenia musi ono nastąpić 

między wierzycielem a dłużnikiem, który jest równocześnie jego wierzycielem.159 

Przedmiot świadczeń  

Przedmiotem świadczenia obu stron muszą być pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone 

co do gatunku.  Mając na względzie powyższe należy wskazać, że nie mogą być przedmiotem 

potrącenia rzeczy co prawda tego samego rodzaju, jednakże różniące się  jakościowo. Rzeczy 

takie nie spełniają wymogu z art. 498 kodeksu cywilnego a wobec tego nie mogą być one 

przedmiotem potrącenia.160 

Wymagalność obu wierzytelności 

Wymagalność to stan, w którym wierzyciel ma prawną możliwość żądania zaspokojenia 

przysługującej mu wierzytelności. Natomiast dłużnik jest obowiązany spełnić świadczenie. 

Pomimo wyraźnego brzmienia art. 498 k.c., który wskazuje na wymagalność obu wierzytelności, 

 

158 Osajda K., [Komentarz do art. 253 498 KC], op.cit., [dostęp 14.12.2019]. 

159 Ciszewski J., [Komentarz do art. 498 KC], w: Ciszewski J. (red.), Nazaruk Piotr (red.), Kodeks cywilny, 

Komentarz,  Wolters Kluwer, Warszawa 2019, stan prawny na 30 lipca 2019 r. Lex, [dostęp 14.12.2019]. 

160 Gniewek P., [Komentarz do art. Art. 498 KC], op.cit., [dostęp 14.12.2019]. 
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w literaturze zgodnie przyjmuje się, że wymagalne musi być świadczenie tego, kto potrącenia 

dokonuje.161 

Wierzytelność jest wymagalna w rozumieniu art. 498 § 1 k.c. w terminie wynikającym  

z art. 455 k.c. 162. W przypadku niewymagalnej wierzytelności złożenie oświadczenia  

o potrąceniu nie wywołuje żadnego skutku. Ma to to znaczenie,  że potrącający powinien złożyć 

oświadczenie po ziszczeniu się tej przesłanki, a jeśli dokonał tego wcześniej zobowiązany jest do 

złożenia powtórnego oświadczenia o potrąceniu.163 

Zaskarżalność wierzytelności 

Obie wierzytelności powinny być zaskarżalne. Musi więc istnieć możliwość dochodzenia ich 

przed sądem lub innym organem państwowym powołanym do rozpatrywania sporów. 

(Art. 498 § 1 k.c. ) Jest to sytuacja w, którym możliwym jest skorzystanie z ochrony w drodze 

przymusu państwowego i również dotyczy wierzytelności potrącającego. Oświadczenie  

o potrąceniu może być złożone wierzycielowi zarówno poza postępowaniem sądowym, ale także 

w toku sprawy, której przedmiotem jest wzajemna wierzytelność, przez podniesienie zarzutu 

potrącenia wierzytelności pozwanego z wierzytelnością powoda.164 

Potrącenie w świetle prawa restrukturyzacyjnego 

Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego dla możliwości dokonania potrącenia muszą być 

spełnione wskazane wcześniej przesłanki określone w kodeksie cywilnym oraz przesłanki 

określone w prawie restrukturyzacyjnym.  

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym potrącenie jest 

co do zasady możliwe jeżeli regulacja art. 253 PrRestr go nie wyklucza.165 Art. 253 PrRestr 

reguluje skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, ale ma również 

 

161 Osajda K., [Komentarz do art. 253 498 KC], op.cit., [dostęp 14.12.2019]. 

162 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2014 r., Sygn. akt. III CZP 76/14 

163 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2012 r., Sygn. akt III CSK 317/11 

164 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2012 r., Sygn. akt III CSK 317/11 

165 Hrycaj A., [Komentarz do art. 253 PrRestr], op.cit., [dostęp 21.12.2019]. 
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odpowiednie zastosowanie w postępowaniu układowym (art.273 PrRestr) oraz w postępowaniu 

sanacyjnym (art. 297 PrRestr.)  

Wyżej wskazany przepis formułuje dwa wyjątki od ogólnych zasad możliwości ustawowego 

potrącenia na podstawie reguł prawa prywatnego, będąc przy tym równocześnie normą, która 

obowiązuje bezwzględnie. Dyspozycja tego przepisu, ze względu na szczególny charakter nie 

może być rozszerzana na inne, niewymienione w nim przypadki166. 

Pierwszy zakaz potrącenia dotyczy przypadku, gdy wierzyciel stał się dłużnikiem dłużnika po 

otwarciu przyspieszonego postępowania układowego. Ten zakaz dotyczy wierzytelności 

układowej w rozumieniu art. 150 ust. 1 pr. rest. Przepis ten ma na względzie aby wszyscy 

wierzyciele, których wierzytelności objęte są układem byli traktowani w jednakowy sposób, 

zakaz ten ma przeciwdziałać podejmowaniu przez dłużnika z wybranymi wierzycielami takich 

działań, w wyniku których wierzyciel dłużnika stałby się jego dłużnikiem.167 

Drugi wyjątek dotyczy takiej sytuacji, w której dłużnik dłużnika po otwarciu przyspieszonego 

postępowania układowego stał się jego wzajemnym wierzycielem na skutek nabycia 

wierzytelności objętej układem na drodze przelewu lub indosu. Celem tego zakazu jest 

niedoprowadzenie do sytuacji kiedy majątek dłużnika zostanie uszczuplony. Mogłoby to mieć 

miejsce w przypadku, gdyby dłużnik dłużnika, w stosunku do którego otwarto przyspieszone 

postępowanie układowe, nabył po dacie otwarcia tego postępowania na drodze czynności 

prawnej wierzytelność układową poniżej jej wartości nominalnej, a następnie dokonał potrącenia 

wzajemnych wierzytelności.  

W konsekwencji mając na względzie, że potrącenie jest formą spłaty długu, to ta spłata 

nastąpiłaby poniżej faktycznej wartości zadłużenia. Wprowadzony w tym wypadku zakaz 

potrącenia skutecznie wyłącza obrót wierzytelnościami dłużnika po otwarciu przyspieszonego 

postępowania układowego w celu potrącenia wzajemnych zobowiązań.168 

 

166 Torbus A., [Komentarz do art. 253 PrRestr], w: Torbus Andrzej (red.), Witosz Aleksander Jerzy (red.), Witosz 

Antoni (red.), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa 2016, stan prawny 1 

kwietnia 2016r., LEX, [dostęp 21.12.2019]. 

167 Torbus A., [Komentarz do art. 253 PrRestr], w: Torbus Andrzej (red.), Witosz Aleksander Jerzy (red.), Witosz 

Antoni (red.), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa 2016, stan prawny 1 

kwietnia 2016r., LEX, [dostęp 21.12.2019]. 

168 Ibidem. 
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Dopuszczalność potrącenia wzajemnych wierzytelności 

Jednocześnie treść art. 253 pr. rest. pozwala na wymienienie szeregu istotnych przypadków, gdy 

w świetle brzmienia tego przepisu dopuszczalne jest potrącenie wzajemnych wierzytelności, 

które mogą dotyczyć również wierzytelności objętych układem. Z punktu widzenia 

dopuszczalności potrącenia według prawa restrukturyzacyjnego można wyróżnić następujące 

sytuacje: 1) obie wierzytelności istniały w dniu otwarcia postępowania, 2) obie wierzytelności 

powstały po dniu otwarcia postępowania, 3) wierzytelność wierzyciela do dłużnika istniała przed 

otwarciem postępowania, a wierzytelność dłużnika do wierzyciela powstała po otwarciu 

postępowania, 4) wierzytelność dłużnika do wierzyciela istniała przed otwarciem postępowania, 

a wierzytelność wierzyciela do dłużnika powstała po otwarciu postępowania.169 

Dopuszczalność potrącenia gdy - obie wierzytelności istniały w dniu otwarcia 

postępowania 

Potrącenie, które następuje w drodze złożenia oświadczenia o potrąceniu drugiej stronie jest 

postacią zaspokojenia, w konsekwencji ma takie samo znaczenie jak spełnienie świadczenia. 

Jednakże art. 252 ust. 1 PrRestr nie zakazuje dokonywania potrącenia w sytuacji, gdy obie 

wierzytelności istniały w dniu otwarcia postępowania a więc wtedy, kiedy wierzytelność 

wierzyciela istniała przed dniem otwarcia postępowania. Interpretacja przeciwna art. 252 ust. 1 

PrRestr czyniłaby wówczas zbędną regulację art. 253 ust. 1 pkt 2 PrRestr która wyłącza 

dopuszczalność potrącenia wierzytelności na zasadzie wyjątku, która istniała przed dniem 

otwarcia przyspieszonego postępowania układowego.170  

Dopuszczalność potrącenia gdy - obie wierzytelności powstały po dniu ogłoszenia 

upadłości 

W wyroku z dnia 20 lutego 1997 r. Sąd Najwyższy (I CKN 3/97, OSNC 1997, nr 8, poz. 109) 

wyraził, aktualny również na gruncie prawa restrukturyzacyjnego, pogląd, że dopuszczalność 

 

169 Hrycaj A., [Komentarz do art. 253 PrRestr], op.cit., [dostęp 28.12.2019]. 

170 Hrycaj A., [Komentarz do art. 253 PrRestr], op.cit., [dostęp 04.01.2020]. 
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potrącenia wierzytelności powstałych po ogłoszeniu upadłości w stosunku do jednego z 

wierzycieli powinna być oceniana według art. 498–505 k.c., a nie według art. 34–37 r.p.u.  

z 1934 r. (obecnie 93–96 p.u.).171 W konsekwencji potrącenie wierzytelności powstałych po 

otwarciu przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego jest w pełni dopuszczalne. 

Dopuszczalność potrącenia gdy - Wierzytelność wierzyciela wobec dłużnika istniała 

przed otwarciem postępowania, a wierzytelność dłużnika wobec wierzyciela 

powstała po otwarciu postępowania 

Mimo, że art. 253 ust. 1 pkt 1 PrRestr., brzmi następująco „po dniu otwarcia przyspieszonego 

postępowania układowego”, należy przyjąć, że uregulowany w tym przepisie zakaz potrącania 

dotyczy sytuacji, gdy wierzytelność dłużnika wobec wierzyciela powstała po otwarciu 

postępowania, czyli w istocie rzeczy również kiedy powstała w dniu otwarcia przyspieszonego 

postępowania układowego. Wynika to z tego, że art. 253 PrRestr. reguluje skutki otwarcia 

postępowania, które powstają z godziną 0:00 dnia otwarcia postępowania. Ograniczenia 

dopuszczalności potrącenia wskazane w przedmiotowym przepisie stają się więc aktualne od 

godziny 0:00 dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego.172 

 

Dopuszczalność potrącenia gdy - Wierzytelność dłużnika wobec wierzyciela istniała 

przed otwarciem postępowania, a wierzytelność wierzyciela wobec dłużnika 

powstała po otwarciu postępowania 

W sytuacji kiedy wierzytelność dłużnika wobec wierzyciela istniała przed otwarciem 

przyspieszonego postępowania układowego, a wierzytelność wierzyciela wobec dłużnika 

powstała po otwarciu postępowania, można dokonać potrącenia, jest ono w pełni dopuszczalne 

na zasadach określonych w prawie cywilnym.173 

 

171 Ibidem. 

172 Ibidem. 

173 Ibidem. 
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Klauzula kompensacyjna w Ustawie o niektórych zabezpieczeniach finansowych  

Jak wskazano wcześniej po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego ani dłużnik, ani 

nadzorca sądowy, ani również zarządca przy zarządzie odebranym nie mogą wykonywać 

zobowiązań objętych układem. Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego nie ma 

jednakże odniesienia w stosunku do roszczeń wynikających z umowy, o której mowa w ustawie 

wskazanej w art. 67 ust. 5 PrRestr tj. ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych 

zabezpieczeniach finansowych, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 891 ze zm.), jeżeli obowiązek 

ustanowienia zabezpieczenia finansowego, w tym zabezpieczenia uzupełniającego, w celu 

uwzględnienia wahań wartości przedmiotu zabezpieczenia lub wartości zabezpieczonych 

wierzytelności finansowych, albo też uprawnienie do wycofania środków pieniężnych lub 

instrumentów finansowych jako zabezpieczenia, w zamian za opłatę z tytułu zastąpienia lub 

zmiany takiego zabezpieczenia, ustanowione zostały w dniu otwarcia przyspieszonego 

postępowania układowego i zabezpieczone wierzytelności finansowe powstały przed dniem 

ustanowienia zabezpieczenia finansowego, w tym zabezpieczenia dodatkowego, uzupełniającego 

lub zastępczego.174 

Mimo otwarcia przyspieszonego postępowania układowego uprawnienia z klauzuli 

kompensacyjnej, zachowują swoją skuteczność, jest to uprawnienie do realizacji zabezpieczenia 

w drodze potrącenia lub natychmiastowej kompensaty wzajemnych zobowiązań wynikających z 

umowy. Umowa taka musi zawierać sposób ich dokonania oraz sposób wzajemnego rozliczenia 

stron. Dzięki zapisowi art. 251 PrRestr można tego dokonać nawet już po otarciu postępowania 

restrukturyzacyjnego – ze skutkiem na dzień otwarcia. Jeżeli w rozliczeniu powstanie nadwyżka 

– powinna wpłynąć do masy układowej, czyli na rachunek dłużnika, jeżeli roszczenia nie zostaną 

zaspokojone w całości – wierzytelność podlega zamieszczeniu w spisie.175 

Skuteczność klauzuli kompensacyjnej powinna zatem być pochodną skuteczności umowy 

ustanawiającej zabezpieczenie finansowe, w której ta klauzula się znajduje.  

 

174 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 891  

ze zm. 

175 Zimmerman P., [Komentarz do art. 253 PrRestr], w: P. Zimmerman (red.), Prawo upadłościowe. Prawo 

restrukturyzacyjne. Komentarz., Warszawa 2018, Wyd. 5, stan prawny na 15 marca 2018, Legalis, [dostęp 

04.01.2020]. 
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Termin na złożenie oświadczenia o potrąceniu wierzytelności 

Skorzystanie z dopuszczonych przez prawo restrukturyzacyjne możliwości potrącenia 

wierzytelności opatrzone jest warunkiem wskazanym w Art. 253 ust. 3 pr. r. Oświadczenie  

o potrąceniu powinno być złożone nie później niż w ciągu 30 dni od otwarcia postępowania, 

jeżeli podstawa dokonania potrącenia powstała przed tym dniem, lub w terminie 30 dni od 

zaistnienia podstawy potrącenia, jeżeli nastąpiło powstanie drugiej z wierzytelności 

podlegających potrąceniu, a więc zdarzenie będące podstawą tego potrącenia. Termin wskazany 

przez ustawę ma charakter zawity, a więc jeśli wierzyciel uchybi temu terminowi, to nie ma 

możliwości dokonania potrącenia w całym postępowaniu restrukturyzacyjnym. 176 

Forma oświadczenia o potrąceniu 

Wierzyciel, który chce skorzystać z potrącenia zgodnie z art. 253 ust. 2 PrRestr, składa o tym 

oświadczenie dłużnikowi, a gdy dłużnik jest pozbawiony prawa zarządu – zarządcy, nie później 

niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, a jeżeli 

podstawa potrącenia powstała później – w terminie 30 dni od dnia, w którym powstała podstawa 

potrącenia. Oświadczenie jest skuteczne również w przypadku, gdy zostało złożone nadzorcy 

sądowemu.177 

Według art. 498 i 499 kodeksu cywilnego potrącenie nie następuje ipso iure (automatycznie)  

z chwilą, gdy wzajemne wierzytelności uzyskają odpowiednie cechy. Niezbędne jest do tego 

oświadczenie jednego z wierzycieli, przy czym oświadczenie to musi być złożone w terminie 

wskazanym powyżej.178 

 

176 Zimmerman P. Czasopismo krajowej izby doradców restrukturyzacyjnych przy współpracy z instytutem 

allerhanda nr 4 [2/2016]  

177 Adamus R., [Komentarz do art. 253 PrRestr], op.cit., [dostęp 11.01.2020]. 

178 Gurgul S., [Komentarz do art. 253 PrRestr], w: S. Gurgul (red.), Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. 

Komentarz, Warszawa 2018, Wyd. 11, stan prawny na 8 sierpnia 2017, Legalis, [dostęp 11.01.2020]. 
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Skutek potrącenia 

Skutek potrącenia w przyspieszonym postępowaniu układowym następuje z chwilą złożenia 

dłużnikowi albo zarządcy oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa, pod warunkiem że 

spełnione zostały wymagania umożliwiające potrącenie. 

Czynności sędziego-komisarza (ewentualnie sądu) związane z badaniem wierzytelności, 

dopuszczalności jej potrącenia z wierzytelnością wzajemną i ustalaniem spisu wierzytelności 

stanowią jedynie kontrolę, czy skutek potrącenia rzeczywiście nastąpił, podobnie jak to ma 

miejsce w wypadku zgłoszenia w postępowaniu sądowym zarzutu potrącenia na zasadach 

ogólnych. 179 

W obydwu wypadkach różny jest tylko wynik tego badania. O ile bowiem nieuwzględnienie 

zarzutu potrącenia w procesie powoduje prawomocne stwierdzenie braku skutku w postaci 

umorzenia wierzytelności, o tyle odmowa uwzględnienia wierzytelności i jej potrącenia  

z wzajemną wierzytelnością upadłego w przyspieszonym postępowaniu układowym nie stwarza 

powagi rzeczy osądzonej, co oznacza, że przyjęta ocena może być zakwestionowana w innym 

postępowaniu. Takim postępowaniem będzie proces z powództwa dłużnika albo zarządcy o 

zapłatę wierzytelności dłużnika, której dotyczyło oświadczenie o potrąceniu.  

Nie ma zatem przeszkód, aby w tym postępowaniu wierzyciel, któremu odmówiono skorzystania 

z prawa potrącenia w przyspieszonym postępowaniu układowym, podjął obronę opartą na 

twierdzeniu, że oświadczenie, jakie złożył w przyspieszonym postępowaniu układowym, było 

jednak skuteczne i doprowadziło do umorzenia obydwu wierzytelności do wysokości 

wierzytelności niższej – tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 marca 2015 r., 

Sygnatura akt: I ACa 390/14180 

Podsumowanie 

Potrącenie wierzytelności w prawie restrukturyzacyjnym dopuszczalne jest jak wskazano  

w niniejszej pracy w szczególności o ile możliwości jego dokonania nie ogranicza regulacja art. 

 

179 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 marca 2015 r., Sygnatura akt: I ACa 390/14 

180 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 marca 2015 r., Sygnatura akt: I ACa 390/14 
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253 PrRestr.181, która reguluje skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, ale 

ma również odpowiednie zastosowanie w postępowaniu układowym (art.273 PrRestr.) oraz w 

postępowaniu sanacyjnym (art. 297 PrRestr.). W przypadku potrącenia należy także zwrócić 

uwagę na opisane relacje między kodeksem cywilnym a prawem restrukturyzacyjnym które mają 

charakter komplementarny, a w konsekwencji potrącenie w postępowaniu restrukturyzacyjnym 

winno odpowiadać wszystkim warunkom określonym w przepisach kodeksu cywilnego (art. 

498–505 k.c.) i pociągać przewidziane nim następstwa. Potrącenie, dzięki któremu następuje 

umorzenie najczęściej więcej niż jednej wierzytelności, ułatwia obrót gospodarczy, generuje 

oszczędności kosztów związanych ze spełnianiem świadczeń, a dokonane w toku postępowania 

sądowego – niweluje dolegliwości dla stron wynikające z prowadzenia procesu.182 
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Set-off of claims in restructuring proceedings 

Abstract:  Set-off of claims is one of the ways of mutual fulfillment (redemption) of a 

claim. General principles and premises for claims offsetting are regulated in the Civil 

Code of April 23, 1964 (Journal of Laws of 2019, item 1145). Set-off is, in principle, also 

admissible in restructuring proceedings, with certain differences in this respect introduced 

by the Restructuring Law of May 15, 2015 (Journal of Laws of 2019, item 243). 
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Streszczenie: Perspektywa kredytodawcy w bankowości relacyjnej stanowi obszar słabiej 

rozpoznany niż ma to miejsce w przypadku kredytobiorcy. Niniejszy artykuł stanowi 

podsumowanie dotychczasowych ustaleń literatury w kwestiach potencjalnych korzyści i 

zagrożeń wynikających z tej formy współpracy pomiędzy bankami i przedsiębiorstwami, 

właśnie z perspektywy strony pożyczającej. Z jednej strony możliwość ograniczenia 

zjawiska asymetrii informacji może przyczyniać się do np. niższych kosztów screeningu i 

monitoringu klienta, z drugiej strony istnieje ryzyko wystąpienia tzw. miękkiego 

ograniczenia budżetowego. 

Słowa kluczowe: bankowość relacyjna, asymetria informacji, miękkie ograniczenie 

budżetowe 

JEL: D82, G21, G32 

Wstęp 

Bankowość relacyjna (ang. relationship banking lub relationship lending) jest jedną z 

najważniejszych form pozyskiwania zewnętrznego kapitału przez przedsiębiorstwa. 

Problematyka związana z relacjami bankowymi jest również obecna na gruncie literatury z 

zakresu nauk ekonomicznych. Zainteresowanie to sięga już przełomu lat 60. i 70. XX w.183, choć 

faktyczne podstawy teoretyczne tej problematyce dały dopiero prace analizujące współpracę 

przedsiębiorstw i banków na gruncie zagadnienia asymetrii informacji (m.in. prace Lelanda i 

 

183 Zob.  D.R. Hodgman, The Deposit Relationships and Commercial Bank Investment Behavior, “Review of 

Economics and Statistics” 1961, Vol. 41; D.R. Hodgman, Commercial Bank Loan and Investment Policy, Bureau of 

Economic and Business Research, University of Illinois, Urbana-Champaign 1963; E.J. Kane, B.G. Malkiel, Bank 

Portfolio Allocation, Deposit Variability, and the Availability Doctrine, “Quarterly Journal of Economics” 1965, Vol. 

79, No. 1; J.H. Wood, Commercial Bank Loan and Investment Behaviour, Wiley, New York 1975. 



115 

 

Pyle’a184, Diamonda185, Ramakrishnana i Thakora186, Famy187 oraz Boyda i Prescotta188). 

Pomimo licznych przemian gospodarczych oraz rozwoju systemów finansowych relacje bankowe 

nadal odgrywają istotną rolę we współczesnych gospodarkach oraz pozostają w kręgu 

zainteresowania nauki. 

Same relacje bankowe rozumieć można jako oferowanie usług finansowych (przede wszystkim 

usług kredytowych) przez pośrednika finansowego, który w ramach wielokrotnych i 

odbywających się na przestrzeni dłuższego okresu interakcji z klientem uzyskuje o nim wiedzę 

wykraczającą poza powszechnie dostępne informacje (np. zawarte w sprawozdaniach 

finansowych przedsiębiorstwa)189. Dzięki temu, że relacje mają charakter długookresowy i 

obejmują wiele interakcji pośrednik finansowy może wielokrotnie wykorzystywać wcześniej 

zdobyte informacje o kliencie. Odróżnia to bankowość relacyjną od tzw. bankowości 

transakcyjnej, opartej na jednorazowych transakcjach zawieranych pomiędzy bankiem i firmą. 

Pomimo wyodrębnienia problematyki bankowości relacyjnej już w latach 80. XX w. i znacznego 

zainteresowania świata nauki, wiele kwestii związanych z relacjami bankowymi pozostaje 

nierozstrzygniętych. Ponadto zdecydowana większość autorów w swoich pracach koncentruje się 

na stronie pożyczającej, powierzchownie traktując perspektywę kredytodawcy. Niniejszy tekst 

stanowi analizę i syntezę literatury dotyczącej bankowości relacyjnej, przenosząc punkt ciężkości 

na słabiej rozpoznaną stronę pośrednika finansowego. Praca stanowi podsumowanie 

dotychczasowych ustaleń w kwestii potencjalnych korzyści oraz zagrożeń wynikających z tej 

specyficznej formy współpracy banków i przedsiębiorstw. 

 

184 H.E. Leland, D.H. Pyle, Informational Asymmetries, Financial Structure, and Financial Intermediation, “The 

Journal of Finance” 1977, Vol. 32. 

185 D.W. Diamond, Financial Intermediation and Delegated Monitoring, “The Review of Economic Studies” 1984, 

Vol. 51, No. 3. 

186 R. Ramakrishnan, A. Thakor, Information Reliability and a Theory of Financial Intermediation, “Review of 

Financial Studies” 1984, Vol. 51. 

187 E.F. Fama, What’s Different About Banks?, “Journal of Monetary Economics” 1985, Vol. 15. 

188 J.H. Boyd, E.C. Prescott, Financial Intermediary Coalitions, “Journal of Economic Theory” 1986, Vol. 38. 

189 A.W.A. Boot, Relationship Banking: What Do We Know?, “Journal of Financial Intermediation” 2000, Vol. 9, No. 

1. 
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 Relacje bankowe jako źródło korzyści dla kredytodawcy 

W literaturze zauważa się, że relacje bankowe mogą stanowić źródło korzyści zarówno dla 

kredytodawców, jak i kredytobiorców. Zauważyć jednak należy, że potencjalne korzyści 

klientów (takie jak np. niższa cena usług banku, większa dostępność kredytu) wynikają z tego, że 

współpraca ta miałaby przynosić korzyści bankowi. Dopiero wtedy bank może zaoferować 

korzystniejszą ofertę swoim klientom. Według Boota190, Bharatha i in.191 oraz Bongini i in.192 

najważniejszą zaletą bankowości relacyjnej dla kredytodawcy jest obniżenie kosztów związanych 

ze wstępną oceną wniosków (ang. screening) i monitorowaniem klientów. Wynika to ze 

specyfiki relacji bankowych – ich długookresowego charakteru oraz tego, że dochodzi w nich do 

wielokrotnych interakcji pomiędzy obiema stronami. Dzięki temu kredytodawca może 

wielokrotnie wykorzystywać raz pozyskane informacje o kliencie (ang. information reusability). 

Bank nie musi zatem poświęcać środków, aby kolejny raz dokonywać pełnego procesu 

screeningu, jak ma to miejsce w przypadku kontaktów z  klientami, z którymi wcześniej nie 

współpracował. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku monitorowania klienta. Niższe koszty z 

kolei przekładać się będą na wyższe marże banku (nawet w przypadku, gdyby zaoferował on 

swoim klientom relacyjnym preferencyjną ofertę).  

Ponadto długookresowy charakter współpracy sprawia, że kredytodawca może uzyskać znacznie 

większy zasób informacji o kliencie193. Wynika to z jednej strony z większej skłonności do 

ujawniania ich przez przedsiębiorstwa w przypadku długofalowej współpracy194. Z drugiej strony 

natomiast z faktu, że w trakcie dłuższej relacji bank może uzyskać znaczny zasób informacji 

miękkich, których uzyskanie jest niemożliwe w przypadku jednorazowej współpracy przy 

bankowości transakcyjnej. Przez informacje miękkie należy rozumieć takie informacje, które 

 

190 Ibidem. 

191 S. Bharath i in., So What Do I Get? The Bank’s View of Lending Relationships, “Journal of Financial Economics” 

2007, Vol. 85, No. 2. 

192 P. Bongini i in., Relationship Lending Through the Cycle: What Can We Learn From Three Decades of 

Research?, “SSRN Electronic Journal” 2015. 

193 R.A. Cole, The Importance of Relationships to the Availability of Credit, “Journal of Banking & Finance” 1998, 

Vol. 22. 

194 S. Bhattacharya, G. Chiesa, Proprietary Information, Financial Intermediation, and Research Incentives, “Journal 

of Financial Intermediation” 1995, Vol. 4, No. 4. 
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mogą zostać wykorzystane jedynie przez osobę, która je zgromadziła195. Mają one charakter 

jakościowy i mogą to być np. opinie, pogłoski, oceny196. Uzyskane informacje miękkie pozwalają 

na dokładniejsze wycenienie ryzyka klienta oraz stanowić mogą cenne źródło przewagi 

konkurencyjnej banku relacyjnego względem banków zewnętrznych. Wraz z coraz lepszym 

poznawaniem się obu stron relacji, redukowana jest występująca pomiędzy nimi asymetria 

informacji197. Za występowaniem korzyści z poprawionego przepływu informacji dla banku 

przemawiają wyniki badań Bharatha i in.198. 

Ponadto bankowość relacyjna może wiązać się z innymi potencjalnymi korzyściami dla banku, 

takimi jak: 

• większa elastyczność i dyskrecjonalność przy tworzeniu umów z klientem, 

• lepsza kontrola potencjalnych konfliktów interesów, 

• możliwość stosowania klauzul domyślnych. 

Współpraca pomiędzy bankiem i przedsiębiorstwem w relacjach bankowych ma co do zasady 

charakter mało sformalizowany i opiera się na wzajemnym zaufaniu pomiędzy obiema 

stronami199. Dzięki temu bank ma możliwość swobodniejszego konstruowania kontraktów 

zawieranych z klientem, a także ich korekty już w trakcie ich trwania. Jak twierdzą Boot i in.200, 

Boot201 oraz Bongini i in.202, możliwe jest zatem efektywniejsze wykorzystanie miękkich 

informacji oraz lepsze dopasowanie umowy do bieżącej sytuacji. Może to dotyczyć również 

innych produktów niż tylko produkty kredytowe w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo z nich korzysta 

 

195 J.C. Stein, Information Production and Capital Allocation: Decentralized versus Hierarchical Firms, “The 

Journal of Finance” 2002, Vol. 57. 

196 M.A. Petersen, Information: Hard and Soft, Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago 

IL, Evanston IL, Working Paper 2004. 

197 P. Bolton i in., Relationship and Transaction Lending in a Crisis, BIS Working Paper no. 4017/2013. 

198 S. Bharath i in., op.cit. 

199 A.W.A. Boot, op.cit. 

200 A.W.A. Boot i in., Reputation and Discretion in Financial Contracting, “American Economic Review” 1993, Vol. 

83, No. 5. 

201 A.W.A. Boot, op.cit. 

202 P. Bongini i in., op.cit. 
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w swoim banku relacyjnym. Jak argumentuje Santikian203, rozwój relacji kredytowej prowadzi do 

wzrostu ogólnego poziomu dochodowości danego klienta dla banku. 

Ponadto w przypadku współpracy z przedsiębiorstwem w ramach relacji bankowej, bank ma 

większe szanse na zapisanie w kontraktach dodatkowych klauzul, które pozwalają na  

efektywniejszą kontrolę nad potencjalnymi konfliktami interesów204. W przypadku bankowości 

transakcyjnej przedsiębiorstwo mogłoby się nie zgodzić na takie działanie i bez żadnej straty 

udać się do konkurencji. Właściwe klauzule z kolei mogą ograniczać pokusy firmy do 

podejmowania działań narażających kredytodawcę na szkody. Bankowość relacyjna umożliwia 

również łatwiejszą renegocjację warunków, co dodatkowo pozwala na szybką reakcję w 

przypadku wystąpienia konfliktu205. 

Tzw. klauzule domyślne (ang. implicit contract clauses), czyli niewyartykułowane warunki, 

stanowić mogą kolejną wartość dodaną z relacji dla banku. Ich zaistnienie nie byłoby możliwe w 

przypadku współpracy jednorazowej. Również dzięki nim bank może ograniczać pokusę 

nadużycia ze strony klienta. Może to przybierać np. następującą formę. Przedsiębiorstwo, które 

jest świadome, że jeśli nie będzie sumiennie wypełniać warunków umowy to może wiązać się z 

tym, że w przyszłości bank odmówi mu finansowania (co jest szczególnie istotne wśród 

mniejszych podmiotów o ograniczonych, poza bankowością relacyjną, możliwościach dostępu do 

zewnętrznego kapitału) lub utraci perspektywę uzyskiwania produktów bankowych na 

korzystniejszych warunkach niż na rynku206. Dzięki temu bank zyskuje klientów, którzy starają 

się rzetelnie wypełniać warunki umowy (mniejsza potrzeba ich dokładnego monitoringu). 

Ponadto poprawie ulega jakość portfela kredytowego banku207. 

 

203 L. Santinkian, The Ties That Bind: Bank Relationships and Small Business Lending, “Journal of Financial 

Intermediation” 2014, Vol. 23, No. 2. 

204 K.M. Schmidt, The Economics of Covenants as a Means of Efficient Creditor Protection, “European Business 

Organization Law Review” 2006, Vol. 0, No. 1. 

205 A.W.A. Boot, op.cit. 

206 P. Bongini i in., op.cit. 

207 F. Belaid i in., Bank-Firm Relationship and Credit Risk: An Analysis on Tunisian Firms, “Research in 

International Business and Finance” 2017, Vol. 42. 
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Miękkie ograniczenie budżetowe – teoria i wyniki badań empirycznych 

Utrzymywanie relacji kredytowej z klientem poza potencjalnymi korzyściami może wiązać się 

jednak także z pewnym zagrożeniem, które narazić może bank na straty. Zagrożeniem tym jest 

tzw. miękkie ograniczenie budżetowe, kiedy to kredytobiorca nadużywa zaufanie kredytodawcy 

relacyjnego 

Zjawisko miękkiego ograniczenia budżetowego początkowo jednak nie było związane z 

bankowością a ze zjawiskiem niedoboru dóbr w gospodarkach centralnie planowanych. Zjawisko 

to zidentyfikował jako pierwszy węgierski ekonomista János Kornai208. Poszukując przyczyn 

niedoboru dóbr, zauważył, że ograniczenie budżetowe podmiotów może mieć dwojaki charakter 

– twardy albo miękki. Gdy mamy do czynienia z twardym ograniczeniem budżetowym 

(charakterystycznym dla ustroju wolnorynkowego) przedsiębiorstwa nie mogą dokonywać 

nadmiernych wydatków, ponieważ w konsekwencji doprowadzić mogłoby to nawet do ich 

bankructwa. Jak zauważył jednak podmioty działające w gospodarkach centralnie planowanych 

miały miękkie, a nie twarde, ograniczenie budżetowe. Wynikało to z faktu, że podmioty takie 

mogły liczyć na wsparcie ze strony państwa, gdyby ich sytuacja uległa pogorszeniu. Nie musiały 

się one zatem obawiać, że zbankrutują, nawet gdyby przez długi okres wykazywałyby jedynie 

straty. To z kolei przekładało się na ich zachowanie. Zarządzający mogli podejmować działania, 

nie zastanawiając się, czy przyniosą one dla podmiotu zyski. Mogło to prowadzić zatem do 

działań nieodpowiedzialnych, a nawet celowo niekorzystnych dla przedsiębiorstwa. W 

przypadku, gdy zjawisko miękkiego ograniczenia budżetowego wystąpi w gospodarce 

(nierentowny podmiot zostanie wsparty przez państwo), rozprzestrzenia się ono na pozostałe 

przedsiębiorstwa, które tracą bodźce do starania się o swój rozwój. 

Pierwotnie zjawisko miękkiego ograniczenia budżetowego rozpatrywano jedynie w kontekście 

gospodarek centralnie planowanych lub transformujących, ale zauważono, że może ono wystąpić 

również w przypadku gospodarek wolnorynkowych209. Może to wynikać z różnych czynników. 

Państwo lub inne podmioty (np. banki, organizacje międzynarodowe) mogą wspierać 

nierentowne przedsiębiorstwa, ponieważ chcą uniknąć wystąpienia bezrobocia, kosztów 

 

208 J. Kornai, Resource-Constrained versus Demand-Constraint Systems, “Econometrica” 1979, Vol. 47, No. 4. 

209 J. Kornai, The Soft Budget Constraint, “Kyklos” 1986, Vol. 39, No. 1. 
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społecznych związanych ich upadłością, obawiają się o własną reputację (co np. w przypadku 

rządu lub samorządu przełożyć się może na spadek poparcia w następnych wyborach)210. Jak 

dowiedli Dewatripont i Maskin211 oraz Berglöf i Roland212, przyczyny pomocy mogą mieć 

również charakter czysto ekonomiczny. Niektóre podmioty mogą decydować się na wspieranie 

bankrutujących firm, ponieważ uważają, że koszty ekonomiczne związane z ich bankructwem 

będą wyższe niż koszty związane z pomocą. 

Modele Dewatriponta i Maskina oraz Berglöfa i Rolanda znajdują również zastosowanie dla 

bankowości relacyjnej. Gdy przedsiębiorstwo znajduje się w krytycznej sytuacji może chcieć 

uzyskać od banku dodatkowe środki, które pozwoliłyby jej na dalsze funkcjonowanie. W 

bankowości transakcyjnej, gdzie potencjalny klient oceniany jest na bazie twardych informacji, 

uzyskanie takich środków byłoby to niemożliwe. Żaden bank nie zdecydowałby się udzielić 

kredytu bankrutującej firmie, ponieważ wiązałoby się to dla niego z niemal pewnymi stratami. 

Gdyby jednak taka firma była od pewnego czasu w relacji ze swoim kredytodawcą, możliwe jest, 

że uzyskałaby od niego wsparcie. Wynika to z faktu, że bank relacyjny w przeszłości 

zainwestował już środki we współpracę z takim przedsiębiorstwem i miałby nadzieję, że gdyby 

wspomógł klienta, udałoby mu się odzyskać swoje należności213. To może rodzić jednak pokusę 

nadużycia ze strony kredytobiorcy relacyjnego. Gdy jest on świadom, że w razie niepowodzenia 

może liczyć na dodatkowe środki ze strony banku relacyjnego, będzie świadomie podejmować 

nadmiernie ryzykowne przedsięwzięcia lub nie dokładać wystarczających starań, aby jego 

projekty zakończyły się powodzeniem. Bank narażony zostaje na straty. Występowanie 

miękkiego ograniczenia budżetowego związanego z relacjami bankowymi prowadzi w pewnym 

stopniu do wypaczenia konkurencji na rynku214. W normalnych warunkach takie 

przedsiębiorstwa zbankrutowałyby, a tak mogą one dalej funkcjonować, pomimo ich 

nierentowności. To z kolei przekłada się na pogorszenie zysków pozostałych przedsiębiorstw 
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oraz warunków, na których mogą one uzyskiwać kredyt (banki muszą przynajmniej częściowo 

odzyskać środki przeznaczone na pomoc, więc koszty przeniosą na pozostałych klientów), a w 

konsekwencji ich bodźce do dalszego inwestowania. 

Dotychczas występowanie miękkiego ograniczenia budżetowego wynikającego z relacji 

bankowych udowodniono empirycznie przede wszystkim w Japonii w latach 90. XX w. (badania 

takich autorów jak: Kawai i in.215, Sekine i in.216, Peek i Rosengren217, Cabarello i in.218 czy też 

Nakamura i Fukuda219). Doszło tam do sytuacji, kiedy wraz z długością relacji wzrastała 

wielkość kredytu udzielanego przedsiębiorstwom. Nie wynikało to jednak z ich np. 

zwiększonych inwestycji, a z tego, że japońskie banki nie chciały w swoich bilansach 

wykazywać strat oraz z presji, którą wywierał rząd na banki, aby ratowały one bankrutujące 

przedsiębiorstwa. Firmom zagrożonym bankructwem łatwiej było uzyskać dodatkowy kredyt, 

nawet jeśli była to już kolejna pula środków, a wcześniejsze nie przynosiły poprawy. 

Przedsiębiorstwa utrzymywane przez banki relacyjne nie dość, że nie poprawiały swoich 

wyników, to ich sytuacja coraz to bardziej pogarszała się220. 

Wystąpienie miękkiego ograniczenia budżetowego w Japonii potwierdza teorię wysnutą przez 

Dewatriponta i Maskina, którzy argumentowali, że jest ono bardziej prawdopodobne w 

przypadku krajów, w których głównym źródłem zewnętrznego finansowania są kredyty 

bankowe221. Ponadto jak dowiedli Kang i in., badając banki w Teksasie w latach 1994-2002, na 

miękkie ograniczenie budżetowe szczególnie narażone są banki, których działalność ograniczona 

jest do obszarów słabiej zaludnionych222. Wynika to z faktu, że przedstawiciele banku są silniej 
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związani z lokalną społecznością i trudniej im nie poddać się presji środowiska na wspieranie 

upadających lokalnych firm. 

Ryzyko miękkiego ograniczenia budżetowego może zostać ograniczone w przypadku, gdy kredyt 

związany jest wymogiem znacznego zabezpieczenia223. Przedsiębiorstwo w obawie przed utratą 

aktywów będących zabezpieczeniem nie podejmowałoby działań, które mogłyby skutkować 

pogorszeniem jej sytuacji finansowej. Podobnie, gdy bank relacyjny ma zagwarantowane 

uprzywilejowanie swoich roszczeń względem innych w przypadku bankructwa firmy224. Wtedy 

to ograniczenie budżetowe firmy uległoby „usztywnieniu”, ponieważ bank mógłby realnie 

zagrozić przedsiębiorstwu wycofaniem swojego finansowania. 

Podsumowanie 

Teoria bankowości relacyjnej prezentuje spójny i logiczny obraz tego, jak wraz z rozwojem 

relacji kredytobiorca poszerza swój zakres informacji o kliencie oraz przyczynia się to do 

ograniczenia występującej pomiędzy nimi asymetrii informacji. Bank może z jednej strony 

ponownie wykorzystywać wcześniej zdobyte informacje, z drugiej natomiast posiada 

dokładniejszą wiedzę o przedsiębiorstwie. To przekładać się powinno na obniżony koszt oceny 

wniosków o kredyt i późniejszego monitoringu klienta. Ponadto bankowość może stanowić 

źródło dodatkowych korzyści dla banku, takich jak: lepsza kontrola nad potencjalnymi 

konfliktami interesów, wykorzystywanie klauzul domyślnych czy też większa elastyczność i 

dyskrecjonalność w zawieranych umowach z klientem. Zauważalne jest jednak to, że w zasadzie 

poza nielicznymi wyjątkami, takimi jak prace np. Bharatha i in.225 czy Belaida i in.226, brakuje 

wyczerpujących badań empirycznych, które na celu miałyby potwierdzenie tych zjawisk. 

Korzyści te przyjmowane są raczej jako aksjomaty, aniżeli zjawiska potwierdzone we 

wcześniejszych badaniach. Pomimo przeszło 40 lat rozważań nad relacjami bankowymi, istnieje 

nadal wyraźna luka badawcza. 
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Poza wspomnianymi korzyściami mogącymi wynikać z relacji bankowych, powstały liczne prace 

traktujące o tym, że tak bliska współpraca banku z przedsiębiorstwem stanowić może również dla 

niego pewne zagrożenie, gdy wystąpi zjawisko tzw. miękkiego ograniczenia budżetowego. Choć 

zjawisko to początkowo rozpoznane zostało jako przyczyna niedoboru dóbr w gospodarkach 

centralnie planowanych, występować może również w relacjach bankowych. Przedsiębiorstwo 

świadome, że w przypadku kłopotów finansowych będzie mogło liczyć na wsparcie ze strony 

swojego kredytodawcy relacyjnego (który będzie chciał odzyskać wcześniej zainwestowane 

środki), może nadużywać tej sytuacji i podejmować działania o nadmiernym poziomie ryzyka. W 

tej formie miękkie ograniczenie budżetowe wystąpiło przede wszystkim w Japonii w trakcie 

kryzysu w latach 90. XX w., kiedy to bankrutujące japońskie przedsiębiorstwa utrzymywane były 

przez swoje banki relacyjne. 

W związku z tym, że perspektywa kredytobiorcy nie była przedmiotem zbyt wielu badań 

empirycznych, trudne jest jednoznaczne określenie, czy bankowość relacyjna jest dla banków 

korzystna. O ile logika i spójność teorii przemawiają za tym, niezbędne są jednak dalsze badania. 

Przemawiać za tym mogą jednak wyniki badań dowodzących korzyści dla przedsiębiorstw227, 

ponieważ niemożliwe jest, aby wystąpiły one bez wcześniejszych korzyści dla banku (inaczej 

banki zachowywałyby się nieracjonalnie). Niezbędne jest również uwzględnienie ryzyka 

wystąpienia miękkiego ograniczenia budżetowego, które wiązać się może ze znacznymi 

kosztami. Jest to jednak zjawisko do tej pory relatywnie rzadko spotykane, a także możliwe jest 

jego uniknięcie. Wynikałoby z tego, że bank (o ile zachowa odpowiednią ostrożność w 

kontaktach z klientem) nie powinien całkowicie rezygnować z relacji bankowych. 
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Relationship Banking From a Lender’s Perspective – Benefits or Costs? 

Abstract: A lender’s perspective on relationship banking remains less explored than it is 

in case of a borrowing side. This paper constitutes a summary of the existing literature 

regarding potential benefits and risks arising from this form of cooperation between banks 

and enterprises, considering the lender’s perspective. On the one hand, there is an 

opportunity to reduce the information asymmetry phenomenon that may result in e.g. 

lowered costs of screening and monitoring. On the other hand, there exists risk of 

occurrence of the so-called soft budget constraint. 
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Streszczenie: Artykuł przedstawia doświadczenia własne z pierwszych lat transformacji 

gospodarczej w Polsce. Opisuje dwie kwestie: standardowy zestaw działań zarządzania 

kryzysowego oraz subiektywne tło, ludzkie bariery utrudniające naprawę 

przedsiębiorstwa. Zarządzanie w kryzysie – to zderzenie koniecznych, radykalnych 

przedsięwzięć usprawniających przedsiębiorstwo oraz ludzi z ich nawykami, wzorami 

kulturowymi i ekonomicznymi interesami. Całość zakończono refleksją o praktyce 

zarządzania kryzysowego w początkach lat 90-tych XX wieku. Wskazano najważniejsze 

czynniki utrudniające bądź uniemożliwiające trwałą poprawę kondycji ekonomicznej 

przedsiębiorstw. 

Słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, program naprawczy, pracobiorcy, 

menedżerowie, inwestorzy, patologia, wzory kulturowe, interesy ekonomiczne. 

Wstęp 

Rok 2020. Algorytmy, przymiarki do pełnowymiarowej sztucznej inteligencji, biotechnologie, 

robotyzacja, automatyzacja, drony i pojazdy autonomiczne, transhumanizm i dataizm. 

Wszechmocne korporacje, ogromne kapitały, globalizacja możliwości produkcyjnych. Nowe 

gałęzie wytwórcze związane z lawinowym postępem biotechnologicznym, zalewem informacji i 

przetwarzaniem danych. Big data i algorytmy. Nowe sposoby egzystencji człowieka i coraz 

bardziej zdecydowane przymiarki do jego ulepszenia i modyfikacji. Ciśnienie przyszłości 

wywiera piętno na ekonomicznych wyborach dnia codziennego. W warunkach rosnących 

nierówności społecznych i strachu przed zanieczyszczeniem planety czy pandemiami. 

10 lat to epoka, 30 – zamierzchła historia. Czy warto do niej wracać? Przypominać prastare 

doświadczenia i nieuniknione wówczas spory? Komu to teraz jest potrzebne? Wracając do okresu 

początku lat dziewięćdziesiątych i próbując odnieść się do ówczesnej rzeczywistości z 

perspektywy tu i teraz, czyli połowy 2020 roku, jesteśmy narażeni na wiele pułapek. Plus minus 

30 lat to ogrom czasu. Praktycznie wszystko się zmieniło. Czy warto wracać do „prehistorii” 
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transformacji gospodarczej i powrotu do ładu kapitalistycznego w Polsce? Do zewnętrznych 

uwarunkowań geopolitycznych? Czy to dzisiaj kogoś jeszcze obchodzi? Jeżeli jest jakiś sens 

przywołania „starych czasów”, to tylko z punktu widzenia pożytku dla współczesności. Historia 

ma sens, o ile uczy i jest przydatna „tu i teraz” oraz pozwala na właściwe formowanie 

przyszłości. Być może „współcześni” odnajdą w odległych, pionierskich czasach elementy i 

charakterystyki nieodległe ich bieżącemu doświadczeniu.   

Początek lat dziewięćdziesiątych. Transformacja ustrojowa. Konieczność przeprowadzenia 

licznych zmian. Zdecydowanych, stawiających rzeczywistość z głowy na nogi. Jak przerobić 

nierzeczywistość na rzeczywistość. Odrzucić utopię i wrócić do normalności. Nie można było 

tego dokonać bez podstawowego ogniwa gospodarczego, jakim jest przedsiębiorstwo. 

Determinacja centralnego planifikatora i zarządzanie „od góry” versus  ekonomia rynkowa z 

pełną odpowiedzialnością i ryzykiem przedsiębiorcy. Konieczność dokonania fundamentalnych 

zmian w sytuacji bankructwa gospodarczego i finansowego kraju. Bez szans na „Plan Marshalla” 

czy innego rodzaju poważne wsparcie zewnętrzne. Trzeba było działać o własnych siłach. W tej 

sytuacji liczne przedsiębiorstwa funkcjonujące w realiach socjalistycznych były skazane na 

porażkę, czyli wyeliminowanie z rynku.    

Niniejszy tekst powstał dzięki przywołaniu doświadczeń i refleksji z okresu zarządzania 

kryzysowego przedsiębiorstwami przemysłowymi. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych 

ubiegłego wieku były to bardzo liczne sytuacje. Wówczas decydowały się losy podmiotów 

gospodarczych. Żyć albo zniknąć z przestrzeni gospodarki rynkowej, nowego ładu 

ekonomicznego. Kontynuacja, nawet w ograniczonym zakresie poprzedniego systemu 

gospodarczego nie miała sensu. Przedłużanie wegetacji poprzez aplikowanie substytutów zamiast 

prawdziwych lekarstw było bezużyteczne. Niezbędne okazały się silne dawki i skuteczne 

szczepionki. Rzeczywistość w wielu jej odsłonach była zbyt chora i zabagniona. Ludzie to nie 

tylko anioły. Społeczeństwo to nie jedynie zdyscyplinowana, świadoma i racjonalna zbiorowość. 

To zwyczajnie kłębowisko interesów jednostkowych i grupowych. Także tych odpowiedzialnych 

za kształt i przebieg transformacji. Tekst powstał głównie na podstawie doświadczeń z 

kryzysowego zarządzania przedsiębiorstwami w Polsce południowo-wschodniej. Odmienne 

gałęzie wytwórcze, różne przyczyny dramatycznego w swych rozmiarach kryzysu. Odszukano 

dokumenty, sprawozdania, programy naprawcze. Wyciągnięto z szuflady stare zapiski poddane 
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„gryzącej krytyce myszy”. Blisko trzydzieści lat to odpowiedni dystans wobec ówczesnej 

rzeczywistości. Po długim wahaniu powstał zapis, który nigdy nie spodziewał się upublicznienia. 

Reasumując: artykuł jest narracją początkowego okresu transformacji systemowej dotyczącej 

przedsiębiorstw przemysłowych. Jest narracją subiektywną, uwzględniającą jednostkowe 

przypadki będące w „zasięgu ręki autora”, który uwikłał się w zarządzanie kryzysowe jako 

zarządca komisaryczny bądź likwidator przedsiębiorstw państwowych. W artykule 

przedstawiono zagadnienia i problemy wspólne, niezależnie od gałęzi wytwórczej. Aktualnie, o 

ile przydatne może być przywołanie dawnej rzeczywistości, to właśnie jako ogólna refleksja 

opisująca ówczesny społeczny klimat i społeczne warunki transformacji oraz współistniejące 

sposoby zarządzania.   

1. Programy naprawcze i strategie działania 

Codziennością gospodarki rynkowej są zarówno nowo powstające, jak i bankrutujące 

przedsiębiorstwa. Pomiędzy rzeczywistością generowania nowego podmiotu gospodarczego a 

ostatecznym upadkiem zachodzi ciąg zdarzeń i procesów decydujących o jego powodzeniu lub 

klęsce. Podstawowe znaczenie ma sposób zarządzania, rozumiany jako całość przedsięwzięć 

organizacyjnych, know-how i reputacji, które w zderzeniu z konkurencją stwarzają możliwość 

funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Analizując sytuację polskich przedsiębiorstw w ciągu 

pierwszych lat transformacji systemu gospodarczego można z wysokim prawdopodobieństwem 

stwierdzić, że obok tzw. czynników obiektywnych, typu : utrata wschodnich rynków zbytu, 

„polityka Balcerowicza” czy konkurencja produktów zachodnich – ogromny wpływ miała jakość 

zarządzania. Umiejętność szybkiej i precyzyjnej analizy oraz podejmowanie efektywnych decyzji 

w warunkach radykalnych zmian gospodarczych stanowiły nieodzowny warunek 

przezwyciężenia kryzysu przedsiębiorstwa. Jedną z poważniejszych przyczyn upadku bądź 

likwidacji wielu podmiotów gospodarczych w pierwszych kilku latach transformacji systemowej 

w Polsce był brak znajomości właściwych zachowań organizacyjnych zarówno w sytuacji 

pierwszych symptomów kryzysu, jak i nawarstwienia się potencjału czynników bezpośrednio 

zagrażających istnieniu przedsiębiorstwa. Istniejąca wówczas sytuacja miała swoje przyczyny. 

Kilka dziesiątków lat gospodarki centralnie planowanej nie wymuszało kreowania postaw 

menedżerskich zorientowanych na działania w warunkach gospodarki rynkowej z immanentnie 
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jej przypisaną cechą zmian. Utrwalany przez lata dogmat pełnego zatrudnienia i możliwość 

pozyskania kredytu w banku na zasadach pozarynkowych – to zastana rzeczywistość, z którą 

musiano się zmierzyć. Omnipotencja władzy państwowej i nieefektywna gospodarka odcisnęły 

swoje piętno także w świadomości społecznej. Czynnik subiektywny to nie tylko progresywny 

czynnik zmian. Bywało, że stanowił hamulec i barierę dla niezbędnych przekształceń, by w 

„ostatecznej instancji” doprowadzić do krachu przedsiębiorstwa. Bankructwa „na własne 

życzenie” to nie tylko efekt niewydolności menedżerskiej. To także efekt nieudolności i czasem 

„dziwnych pomysłów” organów założycielskich oraz opacznie rozumianej obrony interesów 

pracowniczych przez związki zawodowe lub tzw. nieformalnych liderów robotniczych. Niekiedy 

można było trafić na wieloczynnikowy cyklon uwarunkowań, z których każdy mógł doprowadzić 

do upadku przedsiębiorstwa. Jeśli przytrafił się konglomerat perturbacji o potężnej sile rażenia 

możliwość utrzymania przy życiu przedsiębiorstwa graniczyła z cudem. 

Przeprowadzone reformy tzw. transformacji systemowej doprowadziły do zaimplementowania 

parametrów rynkowych jako najważniejszych weryfikatorów efektywnego funkcjonowania 

przedsiębiorstw. Z uwagi na skalę zjawiska nierentownych, zagrożonych w swym istnieniu 

przedsiębiorstw upowszechniły się instytucje zarządu komisarycznego /naprawa/ oraz 

zakończenia działalności /likwidacja i upadłość/ jednostek gospodarczych. Odtąd o istnieniu i 

przyszłości przedsiębiorstwa decydowały konkurencyjność i rachunek ekonomiczny. Nie było 

już miejsca dla podmiotów niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. Załamujący się 

rynek odbiorców na wytwarzane produkty, zagraniczna konkurencja, niedostosowanie kosztów 

do malejących przychodów, rosnące zobowiązania i brak płynności finansowej powodowały 

dramatycznie silne stany kryzysowe. Post – socjalistyczne przedsiębiorstwa z ukrytym 

bezrobociem i przez dziesięciolecia funkcjonujące pod parasolem „centralnego planifikatora” nie 

potrafiły podjąć konkurencyjnej, efektywnej walki o przetrwanie i rozwój z tańszą produkcją 

zagraniczną. Ujemny, finansowo-księgowy zapis kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa z 

pierwszych lat transformacji często  korespondował ze stanem jego tkanki społecznej. Można 

postawić tezę o licznych związkach kryzysu przedsiębiorstwa z rozbieżnymi interesami grup 

pracowniczych i post-socjalistycznym stanem ich świadomości. Pozytywnym przykładom 

nieustępliwej, pełnej poświecenia walki o ekonomiczne przetrwanie towarzyszyły postawy 

ocierające się o zjawisko patologii. 
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Przystępując do obrony przedsiębiorstwa przed bankructwem trzeba było dokonać przeglądu 

pilnych zadań w głównych sferach jego funkcjonowania. Niezależnie od profilu aktywności 

biznesowej czy gałęzi wytwórczej konieczne okazało się podejmowanie decyzji mających na celu 

ocalenie istnienia przedsiębiorstwa, przestawienie go na działalność rynkową w warunkach ostrej 

konkurencji. 

1. W sferze świadomości: 

- wyrobienie agresywnej postawy prorynkowej, doskonalenie umiejętności menedżerskich, 

przezwyciężanie psychologicznych barier związanych z przejściem do warunków nowego 

ładu gospodarczego w Polsce; 

- ustalenie nowej hierarchii wartości w zakresie strategii zewnętrznej oraz struktury 

wewnątrz organizacyjnej; 

- określenie skutecznych sposobów przekazywania informacji o stanie przedsiębiorstwa i 

możliwych drogach poprawienia istniejącej sytuacji; 

- kształtowanie zdeterminowanych postaw ukierunkowanych na ratowanie 

przedsiębiorstwa drogą zmian restrukturyzacyjnych i podniesienia efektywności 

produkcji; 

- oddziaływania bezpośrednie w trakcie wykonywania czynności zarządu komisarycznego; 

- konsekwentna walka z wszelkiego rodzaju patologiami i utrwalonymi, szkodliwymi 

zwyczajami; 

- udział w szkoleniach organizowanych przez nowe, biznesowe instytucje edukacyjne. 

2. W sferze prawnej: 

- podjęcie bądź zakończenie działań mających na celu uporządkowanie  sytuacji prawnej; 

- ograniczenie własności przedsiębiorstwa do rozmiarów ekonomicznie uzasadnionych – 

likwidacja zbędnych obiektów bądź ich podział w celu efektywniejszego wykorzystania 

/sprzedaż, dzierżawa/; 

- wzmocnienie aktywności zorientowanej na egzekucję należności /wykorzystanie 

możliwości własnych oraz współpracy firm wyspecjalizowanych/; 

- przygotowanie i realizacja działań mających na celu oddłużenie bądź racjonalizację 

zadłużenia. 

- opracowanie dokumentów wewnętrznych, np.  o zachowaniu tajemnicy handlowej i 

produkcyjnej. 
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3. W sferze organizacyjnej: 

- rekonstrukcja strukturalno-funkcjonalna przedsiębiorstwa we wszystkich jego 

aspektach, przesunięcie istoty zmian w przedsiębiorstwie w kierunku optymalizacji 

struktury organizacyjnej, sposobu podejmowania decyzji, powiązań kooperacyjnych, 

kontaktów handlowych i relacji z instytucjami otoczenia zewnętrznego; 

- przesunięcie punktu ciężkości w strategii rozwoju przedsiębiorstwa  z  „technicznej” 

na „marketingową”, z „przedmiotowej” na „podmiotową”; 

- relatywne pomniejszenie znaczenia /często siły bezwładności/ pionów produkcyjnych 

i technicznych łącznie z tzw. transportem zakładowym; częściowe chociażby przejście 

na system serwisu zewnętrznego; 

- dokonanie konsekwentnych zmian organizacyjnych prowadzących do radykalnego 

wzmocnienia działów handlu, marketingu i ekonomiczno-finansowego; 

- zwiększenie samodzielności decyzyjnej i odpowiedzialności poszczególnych działów 

i komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa; 

- zwielokrotnienie aktywności zorientowanej na rozwiązania strategiczne, 

uwzględniające przyszłe formy funkcjonowania przedsiębiorstwa; 

- sprzedaż bądź wydzierżawienie zbędnego majątku, koncentracja działalności 

produkcyjnej, prywatyzacja przedsiębiorstwa jako całości bądź jego zorganizowanych 

części, wspólne przedsięwzięcia kapitałowe; 

- zwiększenie niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa /wiedza, informacja, zaufanie 

odbiorców i konsumentów, normy i wartości pracowników, etc/. 

4. W sferze produkcyjno-technicznej: 

- wykonanie przeglądu stanu technicznego zakładu: wybór w celu sprzedaży 

zbędnych maszyn, surowców i półfabrykatów, praca na najefektywniejszych 

maszynach; 

- dokonanie  najpilniejszych remontów umożliwiających utrzymanie i wzrost 

produkcji; 

- opracowanie listy najpilniejszych i najefektywniejszych inwestycji; 

- wdrożenie systemu oszczędności w zakresie produkcji i utrzymania ruchu; 

- analiza zużycia mediów energetycznych i wody; 
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- rozszerzenie oferty usług zewnętrznych możliwych do zaoferowania przez 

przedsiębiorstwo; 

- intensyfikacja prac w zakresie podniesienia wydajności oraz wprowadzenia 

nowych asortymentów produkcji; 

- dywersyfikacja struktury produkcji zgodnie z wymogami rynku i zyskownością. 

5. W sferze handlu i marketingu: 

- wprowadzenie agresywnego systemu motywacyjnego sprzyjającego osiągnięciu 

zakładanej dynamiki wzrostu sprzedaży; 

- rozwój istniejących rynków zbytu; 

- budowa sieci dealerów zewnętrznych; 

- stworzenie systemu akwizycji w celu zdobycia efektywniejszych rynków; 

- współpraca z przedsiębiorstwami i organizacjami specjalizującymi się w handlu 

zagranicznym, także na zasadach barteru; 

- planowanie i koordynowanie działalności marketingowej, opracowywanie metod badań 

rynkowych, intensyfikacja działań promocyjnych, współpraca z jednostkami 

specjalistycznymi; 

- działania w zakresie marketingu kapitałowego – nawiązanie kontaktów umożliwiających 

napływ kapitału bądź korzystnych związków kooperacyjno-biznesowych; 

- działania sprzyjające pozyskaniu „kapitału ryzyka” w celu realizacji szczególnie 

rentownych inicjatyw gospodarczych; 

- intensyfikacja przedsięwzięć w zakresie public relations w celu kreowania pozytywnego 

obrazu firmy w otoczeniu zewnętrznym; 

- przyśpieszenie działań zmierzających do organizacji systemu informacji handlowej i 

wywiadowni gospodarczej. 

6. W sferze ekonomiczno-finansowej: 

- obniżenie kosztów stałych – redukcja i oszczędności w działach transportu, administracji 

oraz jednostkach terenowych; 

- sprzedaż zbędnych obiektów, maszyn, urządzeń i zapasów; 

- aktywne działania na rzecz ściągania należności oraz wzajemnej kompensacji zobowiązań 

i należności; 
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- racjonalizacja zadłużenia w sferze bankowej i budżetowej /program oddłużeniowy i 

negocjacje w celu odzyskania elementarnej płynności finansowej niezbędnej dla 

odzyskania możliwości produkcyjnych oraz miejsca na rynku; 

- racjonalizacja zadłużenia wobec kooperantów, dostawców dóbr i usług – zapobieżenie 

sytuacji występowania wierzycieli do sądu z wnioskiem o upadłość; 

- wprowadzenie analizy kosztów według kryterium miejsca ich powstawania; 

- wprowadzenie zasady stałego badania dynamiki przepływów finansowych 

przedsiębiorstwa; 

- przygotowanie narzędzi bieżącego monitorowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 

- otwarcie „kont kryzysowych” w różnych bankach – przygotowanie się do 

funkcjonowania w warunkach ekstremalnie trudnych / zajęcie kont przez komornika/. 

7. W sferze zatrudnienia: 

- modyfikacja struktury organizacyjnej w celu przestawienia przedsiębiorstwa na 

konsekwentną strategię pro-rynkową; 

- likwidacja przerostów w zasobach pracy – dostosowanie do spodziewanej wielkości 

aktywności gospodarczej; 

- ograniczanie stanu zatrudnienia poprzez likwidację stanowisk zbędnych oraz oddzielenie 

jednostek organizacyjnych drogą usamodzielnienia ekonomicznego /sprzedaż, dzierżawa, 

leasing, wspólne przedsięwzięcia/; 

- zwiększanie zatrudnienia i polepszenie organizacyjnych warunków działania struktur 

handlowych przedsiębiorstwa. 

Realizacja programu naprawczego wymaga rozłożenia w czasie, determinacji i pełnej 

świadomości podejmowanego ryzyka, sprzyjających okoliczności i życzliwości 

instytucjonalnego otoczenia, zaangażowanych kadr oraz umiejętnego, kompleksowego 

zarządzania.  W sytuacji stale pustej kasy oraz narastających roszczeń ze strony wierzycieli 

niezwykle trudno o jakikolwiek ruch w kierunku wyrwania przedsiębiorstwa ze spirali upadku. 

Kłopoty z wypłatą „na raty” głodowych pensji dla załogi, zastraszające tempo narastania 

zobowiązań, wysokie straty miesięczne oraz utrata możliwości zaopatrzenia w niezbędne 

surowce i półfabrykaty to codzienność przedsiębiorstwa w kryzysie. Rynkowa rzeczywistość 

gospodarcza wymusza określone działania doraźne, umożliwiające przetrwanie. Dlatego okres 
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zarządu komisarycznego można podzielić na dwie części: okres walki o przetrwanie oraz czas 

tworzenia elementów nowego ładu ekonomicznego. 

W okresie walki o istnienie konieczne okazuje się: 

- przeprowadzenie analizy ekonomiczno-finansowej oraz określenie celów i zadań 

realizacyjnych; 

- uporządkowanie sytuacji prawnej przedsiębiorstwa; 

- skoncentrowanie produkcji i administracji w wybranych obiektach, rezygnacja z 

zastanego, ekonomicznie nie uzasadnionego, stanu posiadania; 

- uzyskanie środków finansowych z działalności pozaprodukcyjnej /sprzedaż zbędnych 

obiektów oraz maszyn i urządzeń/ celem spłacenia najpilniejszych zobowiązań wobec 

wierzycieli oraz redukowanej załogi; 

- kompensowanie wzajemnych zobowiązań i należności w celu odblokowania niektórych 

źródeł zaopatrzenia w surowce i półfabrykaty; 

- zorganizowanie działu handlowego zdolnego do realizacji sprzedaży na zakładanym 

poziomie; 

- wygospodarowanie środków na prowadzenie kampanii promocyjnej, reklamowej i 

informacyjnej; 

- nawiązanie ścisłej współpracy z organem założycielskim przedsiębiorstwa oraz władzami 

gminy w celu wsparcia realizacji zakładanych przedsięwzięć naprawczych; 

- wyeliminowanie patologii wewnątrzorganizacyjnych polegających na prowadzeniu przez 

część kadry menedżerskiej własnej aktywności gospodarczej o konkurencyjnym wobec 

przedsiębiorstwa charakterze; 

- podniesienie ogólnej dyscypliny pracy wśród zatrudnionych. 

W okresie tworzenia nowego ładu ekonomicznego szczególną uwagę trzeba zwrócić na: 

- uporządkowanie systemu płacowego; 

- wygospodarowanie środków na rozwój działalności marketingowej, prowadzenie 

kampanii promocyjnej, reklamowej i informacyjnej; 

- intensywne szkolenie kadr przedsiębiorstwa; 

- tworzenie nowych powiązań i związków gospodarczych w celu kreowania popytu na 

produkty przedsiębiorstwa; 
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- przygotowanie i przeprowadzenie niezbędnych, drobnych inwestycji; 

- nagłośnienie przedsiębiorstwa w środkach masowego komunikowania; 

- przygotowanie i przeprowadzenie prywatyzacji. 

2. Komponent ludzki zarządzania kryzysowego 

Nie ma zarządzania bez ludzi. Menedżerowie i pracownicy, kierujący i kierowani, właściciele i 

pozbawieni własności. Zróżnicowane interesy osobiste i grupowe. Przedsiębiorstwa państwowe i 

ich organy założycielskie. Inwestorzy poszukujący okazji i rzemieślnicy marzący o 

przejmowaniu upadających, ale posiadających istotne aktywa trwałe przedsiębiorstw. 

Powszechne zjawisko kryzysu i niepewności. Wszechobecne ryzyka i pogoń za zyskiem. 

Rodzący się w pełnej skali kapitalizm. 

2.1. Pracownicy 

Wstrząs transformacyjny musiał wywołać skutki na poziomie świadomości i aktywności załogi 

przedsiębiorstwa. Okazało się, ze nie może być tak, jak dawniej. Nie ma bezpiecznego, pełnego 

zatrudnienia. Nie działa zasada „czy się stoi, czy się leży...” Charakterystyczny dla Polaków 

indywidualizm i swoista, niekiedy patologiczna „zapobiegliwość” mają swoje granice. 

Konkurencja, rynek, kapitał zmieniają rzeczywistość. Nadzieje społeczeństwa polskiego 

związane z kapitalistycznym ładem gospodarczym i politycznym, wizją pełnych półek w 

sklepach i wysokim uposażeniem za wykonywaną pracę zderzyły się z rzeczywistością. Realia 

nie w pełni pokrywały się z wyobrażeniami i nadziejami. Nie wszędzie i nie dla wszystkich 

kapitalizm, przynajmniej w krótkim okresie po jego zaimplementowaniu, był korzystny. Dla 

wielu pracowników zmiany okazały się druzgocące. Utrata pracy, stabilnych zarobków, 

niepewność. W tej trudnej dla wielu sytuacji takie osobiste przymioty, jak codzienna zaradność i 

konieczność wykazania się przedsiębiorczością decydowały o egzystencjalnym być albo nie być. 

Takie naturalne, choć w pewnym stopniu wymuszone sytuacją postawy można było 

zaobserwować w funkcjonujących wówczas jednostkach gospodarczych. Odciskały swoje piętno 

na rzeczywistości, na „być albo nie być”, na szansie ekonomicznego przetrwania. Świadomość, 

zachowania, interesy załogi odgrywały znaczną rolę w przezwyciężaniu bądź pogłębianiu 

kryzysu przedsiębiorstwa. 
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Ogólnie rzecz biorąc każdy zatrudniony pragnie, by jego przedsiębiorstwo sprawnie 

funkcjonowało, dostarczało pracy i płacy. W praktyce wyglądało to różnie. Z jednej strony 

występowała determinacja ukierunkowana na utrzymanie danego przedsiębiorstwa jako 

stabilnego źródła otrzymywania środków finansowych niezbędnych do życia. Silne poczucie 

społecznej więzi, tożsamość grupowych interesów i zgoda na drastyczne zredukowanie zarobków 

najczęściej miało miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwo znajdujące się w kryzysie było 

jedynym gwarantem zachowania miejsca pracy. Gdy w najbliższej okolicy, w tym samym 

regionie, nie było innej możliwości zatrudnienia. 

 Z drugiej strony często zdarzały się sytuacje bardzo silnego oporu pracobiorców wobec 

znaczniejszych redukcji zatrudnienia. Nie było zgody na jakiekolwiek zwolnienia. Dominowała 

świadomość  braku realnej szansy na znalezienie innego miejsca zatrudnienia, chociaż w okolicy 

byli inni pracodawcy. Obowiązywał swoisty paradygmat solidarnej zgody powszechnej. Jeśli 

odejdziemy z zakładu, to wszyscy. Tego typu solidaryzm grupowy bardzo często uniemożliwiał 

lub poważnie utrudniał realizację programów naprawczych. Panowało przekonanie, że praca 

należy się wszystkim. Bez względu na sytuację ekonomiczną. Likwidacja zbędnego zatrudnienia, 

często efektu ukrytego bezrobocia z czasów minionych, napotykała na silny opór. Jego 

przezwyciężenie i przekonanie załogi do częściowej redukcji zatrudnienia bardzo często 

decydowało o sukcesie programu naprawczego i przetrwaniu przedsiębiorstwa. Niezmiernie 

rzadko pojawiały się przypadki swoistego kompromisu, w którym w zamian za utrzymanie 

zatrudnienia i próby ratowania przedsiębiorstwa pracownicy czasowo rezygnowali nawet z 

kilkumiesięcznej płacy bądź w znaczącym stopniu wyrażali zgodę na ograniczenie swojego 

uposażenia. Skala redukcji zatrudnienia i wysokości zarobków w sytuacji zmiany paradygmatu 

funkcjonowania przedsiębiorstwa /gospodarka rynkowa/ to istotna kosztowa determinanta 

realizacji programu naprawczego. Równie ważna, jak uporządkowanie organizacji i dyscypliny 

pracy, odbudowa relacji rynkowych czy zrealizowanie koniecznych inwestycji bądź modernizacji 

parku maszynowego. Inny, decydujący o powodzeniu czynnik – to skala zjawisk patologicznych, 

które w konsekwencji uniemożliwiały wyprowadzenie przedsiębiorstwa z kryzysu. Swoista, 

codzienna „zaradność” pracowników po części wynikała z niedowładu pomocy społecznej w 

obliczu masowego zjawiska biedy. Nie wszędzie była możliwość wspomagania się rodzinnym 

zapleczem rolniczym czy osiągania dodatkowych dochodów „z lasu”. Trudno powiedzieć, w 

jakim stopniu była to rzeczywista przyczyna zachowań patologicznych, a na ile lokalnie 
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utrwalony stereotyp zachowań, swoista tradycja postępowania zakorzeniona w latach 

poprzednich. Brak poszanowania dla własności państwowej, dualna aksjologia interesu własnego 

i interesu przedsiębiorstwa była silnie odczuwaną codziennością. Niezależnie od przyczyny czy 

genezy zachowań patologicznych ich tolerowanie przekreślało szanse dalszego istnienia 

przedsiębiorstwa. Szczególnie w środowisku, gdzie naganne wzorce aktywności pracowniczej nie 

spotykały się ze zdecydowaną negacją bądź społecznym czy towarzyskim wykluczeniem. Na 

poziomie świadomości i postaw nie wiązano kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa z pewnym 

rodzajem indywidualnej, specyficznie pojmowanej „zaradności”. W efekcie na wyeliminowanie 

patologii nie było powszechnej zgody. Starcie się patologicznych interesów i aksjologicznej 

narracji załogi z wymogami ratowania przedsiębiorstwa często kończyło się upadłością. Tak 

bywało, gdy nie udawała się próba radykalnego wyeliminowania zjawisk patologicznych w 

przedsiębiorstwie. Słabe organy założycielskie nie chciały, nie potrafiły, nie miały śmiałości 

przeciwstawić się reprezentacjom załogi. 

2.2. Menedżerowie 

W pierwszym okresie restytucji kapitalizmu w Polsce dosyć częste były przypadki konfliktu 

interesu przedsiębiorstwa z oczekiwaniami i aktywnością jego menedżerów. Taka sytuacja nie 

dotyczyła jedynie przypadku prywatyzacji państwowej jednostki gospodarczej na rzecz jej 

dotychczasowego kierownictwa. Zdecydowanie częściej zdarzało się, że jednym z czynników 

mających wpływ na kondycję przedsiębiorstwa był osobisty interes biznesowy menedżerów 

powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie z innym podmiotem gospodarczym. Jeżeli naczelny 

dyrektor, kierownik zakładu, czy dyrektor handlowy posiadali swoje własne firmy o profilu 

bezpośrednio konkurencyjnym z macierzystym zakładem pracy, to nie było możliwości, by nie 

popadł on w ekonomiczne kłopoty. Zdarzało się, że dyrektor handlowy odpowiedzialny za 

sprzedaż i marketing w specyficzny sposób segregował napływające oferty. Znając ich 

merytoryczną zawartość najkorzystniejsze przechwytywał na rzecz własnej firmy. Nie ponosząc 

bezpośrednich kosztów, wykorzystując logo i tradycję funkcjonowania przedsiębiorstwa 

państwowego, zdobywał dostęp do najatrakcyjniejszych klientów. Propozycje ekonomicznie 

najmniej efektywne realizowało przedsiębiorstwo państwowe. Nieprzypadkowo nie realizowano 

praktycznie żadnych zleceń kontrahentów z najbliższych i bliskich rejonów. Posiadając własny 

transport  przedsiębiorstwo państwowe rozwoziło zamówienia do terytorialnie najbardziej 
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oddalonych odbiorców. Nie trzeba było zbyt wnikliwych analiz by stwierdzić, gdzie 

„zapodziewały” się korzystniejsze zlecenia – trafiały do prywatnego, konkurencyjnego 

przedsiębiorstwa. Dostęp do ofert i informacji rynkowej umożliwiał rozwój własnych firm przez 

menedżerów produkcyjnych. Zdarzało się, że na „drugi etat” w prywatnej firmie zatrudniali byli 

pracownicy podlegli kierownikowi w przedsiębiorstwie państwowym. Korzystając z dostępnego i 

rozwijanego w przedsiębiorstwie państwowym know-how a niekiedy i z komponentów 

zaopatrzenia transferowano istotne dla rozwoju własnej firmy zasoby. Przewaga konkurencyjna 

polegająca na dostępie do najważniejszych zasobów oraz rynków /odbiorców i dostawców/  

powodowała rozwój firmy prywatnej kosztem przedsiębiorstwa państwowego. Z czasem 

powstawała sytuacja, w której dochodziło do przejęcia podupadłego przedsiębiorstwa 

państwowego przez prywatnego właściciela, całkiem niedawno jej menedżera. 

Innego rodzaju problemy wiązały się z pozycją menedżera kryzysowego odpowiedzialnego za 

naprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Organ założycielski chętnie, o ile było to 

możliwe, sprowadzał osoby spoza środowiska lokalnego. Podstawowa przesłanka: brak 

bezpośrednich powiązań, oddziaływań, uwikłań towarzyskich i powiązań rodzinnych. Lokalny 

system nacisków i funkcjonowanie miejscowych elit to relatywnie rzadko badany obszar 

funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu zewnętrznym. Im gorsza jego sytuacja 

ekonomiczna i im trudniejszy lokalny rynek pracy, tym silniejsze reakcje i próby kształtowania 

decyzji ze strony wpływowych osób. Najczęściej za pośrednictwem ważnych instytucji lokalnych 

mających możliwość oddziaływania na przebieg procesów naprawczych czy likwidacyjnych. 

Niezależnie od aktywności grup nacisku dzięki brakowi powiązań z „lokalnymi układami” 

kryzysowy menedżer mógł podejmować obiektywne decyzje. Bardzo często wymuszane 

rozmaitymi okolicznościami, ale relatywnie optymalne w sytuacji zazwyczaj zaawansowanej 

katastrofy gospodarczej. W praktyce „cienką czerwoną linię” było bardzo łatwo, niekiedy 

bezwiednie przekroczyć. Często po dłuższym czasie, niekiedy przypadkiem, można było odkryć i 

zrozumieć prawdziwe okoliczności zdarzeń, które wedle wszelkich racjonalnych reguł nie 

powinny mieć miejsca lub nie tak powinny wyglądać. 

2.3. Inwestorzy 

Stan wyjściowy: bardzo wysoka podaż przedsiębiorstw do sprywatyzowania, nikłe w relacji do 

potrzeb wewnętrzne zasoby kapitałowe. Kapitał zagraniczny zainteresowany głównie dużymi 
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przedsiębiorstwami z preferowanych przez siebie gałęzi wytwórczych oraz bankami. Mniejsze i 

średnie przedsiębiorstwa poddane zostały uproszczonemu audytowi, na podstawie którego 

wyławiano jednostki gospodarcze z największym potencjałem i możliwościami rozwoju. 

Przedstawiciele kapitału docierają także do przedsiębiorstw z zarządami komisarycznymi oraz w 

stanie likwidacji. Trzeba przefiltrować sytuację ekonomiczną i społeczną możliwie wielu 

podmiotów, by wybrać rokujące największe nadzieje. Zasobniejszy kapitał inwestycyjny, 

działający często w postaci funduszy inwestycyjnych, posługuje się emisariuszami, którzy 

docierają do wielu jednostek gospodarczych i przy pomocy odpowiednio skonstruowanych 

narzędzi analitycznych weryfikują potencjał przedsiębiorstwa. Jeżeli jest to reprezentant kapitału 

krajowego, przedsiębiorca nastawiony na jedną inwestycję, zazwyczaj działa osobiście. Jest 

bardzo dobrze poinformowany o sytuacji ekonomicznej i rynkowej przedsiębiorstwa, niekiedy 

zna jego park maszynowy i stan zasobów ludzkich, jest zorientowany w funkcjonowaniu danej 

branży gospodarczej. W przypadku prywatyzacji przedsiębiorstw wielozakładowych 

zainteresowaniem inwestorów krajowych cieszyły się ich zorganizowane, autonomiczne części. 

Albo sami inwestorzy starali się dotrzeć do interesujących obiektów, albo chętnych do przejęcia 

poszukiwali zarządzający przedsiębiorstwem w ramach realizowanych np. programów 

naprawczych. Prywatyzacja części przedsiębiorstwa umożliwiała jego przetrwanie w 

zmodyfikowanej, skromniejszej postaci. Niekiedy rezygnacja z niektórych części 

wielozakładowego przedsiębiorstwa była konieczna z uwagi na niską efektywność ekonomiczną i 

wysokie straty obciążające wynik całości. Zdarzało się, że w przypadku inwestorów finansowych 

dysponujących nikłym zapleczem eksperckim w danej branży wytwórczej, propozycję udziałów 

w spółce otrzymywali jej dotychczasowi menedżerowie. Kapitałowe zaangażowanie niektórych 

dotychczasowych menedżerów w prywatyzowanej części lub całości przedsiębiorstwa stwarzało 

dodatkową gwarancję trafności decyzji inwestycyjnej. Jeszcze inny profil inwestorów to dawni 

posiadacze znacjonalizowanych po 1945 roku przedsiębiorstw i większych posiadłości. 

Dokonywali starannej analizy ekonomicznej związanej z planami reprywatyzacji rodzinnego 

majątku. Uzależniali przejęcie np. zamku czy innych, „muzealnych” nieruchomości od zwrotu 

przedsiębiorstw będących wcześniej w posiadaniu ich samych lub rodziny. Równolegle do 

prowadzonych „oficjalnie” rozmów i konsultacji zwracali się do kompetentnych i zaufanych osób 

z prośbą o analizę kondycji ekonomicznej interesujących ich obiektów. Nikt nie chciał 
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przekraczać określonej wcześniej linii ekonomicznego ryzyka. Łatwo przejąć zamek, trudniej go 

utrzymać. 

3. Praktyka zarządzania kryzysowego 

W rzeczywistości czynniki subiektywne zarządzania kryzysowego splatały się w integralną 

całość, która determinowała przyszłość przedsiębiorstwa. Wszyscy byli od siebie wzajemnie 

uzależnieni. Nikt nie dawał rady sam. Inwestorzy analizowali nie tylko jakość kadr 

menedżerskich, ale także stopień zrewoltowania załóg i siłę ich reprezentacji. Menedżerowie 

kluczyli, jak tylko mogli. Chcieli być z załogą, ale także pragnęli zająć jak najlepszą pozycję w 

restrukturyzowanym czy prywatyzowanym przedsiębiorstwie. Przegranymi bądź wygranymi 

stawali się także szeregowi pracownicy przedsiębiorstwa. Historia ma sens, o ile pozwala na 

lepsze rozumienie aktualnej rzeczywistości, jej mechanizmów i instytucji, gdy pojawia się szansa 

na niepowielanie błędów i podejmowanie optymalnych decyzji. W przełomowym, początkowym 

okresie transformacji systemu odnotowano wiele osiągnięć. Zbudowano podstawy ustrojowe, 

prawno–organizacyjne i instytucjonalne nowego ładu politycznego, gospodarczego i 

społecznego. System „na niby” przeistoczył się w system realny. Nierzeczywistość w szybkim 

tempie przekształciła się w rzeczywistość. Wyeliminowano  fikcje związane z ideologią i 

praktyką poprzedniej rzeczywistości społeczno-gospodarczej i politycznej. Czy wszystko szło 

gładko? Bez awarii? Bez patologii? Oczywiście, nie. Społeczne koszty transformacji były 

wysokie. Nieefektywne gałęzie wytwórcze i przedsiębiorstwa traciły rację bytu. Kto miał je 

utrzymywać? Z czego finansować permanentnie deficytowe, przestarzałe, zadłużone 

przedsiębiorstwa? W efekcie pracownicy tracili miejsca pracy. Także z powodów społeczno-

kulturowych, funkcjonujących wówczas w środowiskach pracowniczych wartości i postaw, które 

nie zawsze, nie w każdych okolicznościach, sprzyjały pozytywnym zmianom. Przechodząc z 

jednego systemu do drugiego wielu obywateli przesiąkniętych było starymi przyzwyczajeniami, 

wzorcami zachowań, swoistą „zaradnością”. Restytucja kapitalizmu musiała objąć ludzi. 

Zmodyfikować, zmienić, wykształcić, wyrugować niedostosowane do nowych, nie-

socjalistycznych  czasów nastawienia, przyzwyczajenia, standardy reakcji, wzorce zachowań. W 

wielu regionach kraju przebiegało to w sposób dramatycznie skomplikowany. W masowej skali 

proces rekonstrukcji wzorców kulturowych i postaw był wolniejszy i trudniejszy, niż zmiany 
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prawno-ustrojowe i instytucjonalne. Szczególnie, gdy towarzyszący radykalnym zmianom szok 

nie stanowił ekonomicznie ozdrowieńczej terapii. Tak czy inaczej doświadczenie transformacji 

odcisnęło się w zbiorowej świadomości. Od tego czasu wiadomo, że nieefektywna gospodarka, 

marnotrawstwo i złe, centralistyczne zarządzanie powodują bardzo negatywne skutki. Także 

preferowanie indywidualistycznie i partykularnie pojmowanej „zaradności” kosztem 

przedsiębiorstwa to droga prowadząca jedynie na manowce. Bankructwo to rzeczywistość na 

wyciągnięcie ręki. Zjawisko realne, jako następstwo księżycowej gospodarki. Nabyte szczególnie 

w pierwszym okresie transformacji społeczne doświadczenie może stanowić barierę ochronną 

wobec nieokiełznanego populizmu, któremu stosunkowo łatwo jest się poddać. Tym bardziej, że 

nawet po trzydziestu latach zarówno wśród wielu środowisk społecznych jak i decydentów 

pozostała swoista nostalgia za niektórymi rozwiązaniami czy też narzędziami oddziaływania 

rodem z PRL. Swoisty PRL-bis okazuje się – przynajmniej dla niektórych -  przydatnym 

rezerwuarem pomysłów na pomyślnie dla siebie realizowaną egzystencję. Być może trzeba 

poczekać jeszcze z 10 lat, aby w pełni przezwyciężyć pozostałości poprzedniego systemu. Albo 

nie ma się co łudzić – dzisiejsze wartości czy obowiązujące kryteria ocen znikną. Wyłoni się inny 

świat 228, a o problemach restrukturyzacji przedsiębiorstw w XX wieku nikt nie będzie pamiętał 

ani nie będzie chciał się tym zajmować. 

 

 

 

 

 

 

 

228Warto przywołać, przykładowo, choćby następujące pozycje wydawnicze: Cathy O’Neil: Broń matematycznej 

zagłady. Jak algorytmy zwiększają nierówności i zagrażają demokracji. PWN 2017; Klaus Schwab: Czwarta 

rewolucja przemysłowa. Studio Emka 2018; Peter Frase: Cztery przyszłości. Wizje świata po kapitalizmie. PWN 

2018; Alec Rose: Świat przyszłości: Jak następna fala innowacji wpłynie na gospodarkę, biznes i nas samych. 

MT BIZNES 2017; Michio Kaku: Przyszłość ludzkości. Prószyński Media Sp. z o.o. 2018;Yuval Noah Harari: 

Homo Deus. Krótka historia jutra. Wydawnictwo literackie 2018; Yuval Noah Harari: 21 lekcji na XXI wiek. 

Wydawnictwo literackie 2018; Michael Gazzaniga: Instynkt świadomości: Jak z mózgu wyłania się umysł? Smak 

Słowa 2020. 
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Crisis management. Beginning transformation. 

Summary:The article shows personal experience from the first years of the economic 

transformation in Poland. It focuses on two matters: crisis management and the human 

barrier impeding fixing a business. Crisis management is a collision of crucial, radical 

actions aimed at improving the business, its people and their habits, their cultural models 

and economic interests. The article has been summarized with a reflection of crisis 

management in the early 1990s. It describes the most important factors impeding or 

preventing permanent improvement of financial condition of a business. 

Keywords: Crisis management, recovery program, workers, managers, investors, 

pathology, cultural models, economic interests. 
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