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Od Redakcji 

W obecnym numerze czasopisma Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe 

Towarzystwa Naukowego Prakseologii polecamy Szanownym Czytelnikom lekturę sześciu 

artykułów.  

Numer ten otwiera artykuł, w którym Anna Lewicka-Strzałecka pokazuje jak przyzwolenie na 

nadużycia dokonywane przez konsumentów odwzorowuje szczególny porządek normatywny 

będący elementem społecznie uznawanego ładu moralnego. Porządek ten stanowi istotny 

regulator rynku, ponieważ szeroka akceptacja dla nieetycznych zachowań może utrudniać 

działanie prawa i innych formalnych instytucji, natomiast brak takiej akceptacji może je 

wspierać i usprawniać. W artykule przedstawione zostały rezultaty sondażu 2020 będącego 

częścią cyklicznego projektu, którego celem jest rekonstrukcja tego porządku w sferze 

finansowej. 

W kolejnym artykule Mirosław Sułek podjął się próby przedstawienia metodyki oceny 

sprawności energetyczno-informacyjnej państw. Przyjmując, z cybernetycznego punktu 

widzenia, że państwo jest przetwornikiem energii, a przetwarzanie energii odbywa się w 

czasie, można posługiwać się tu pojęciem mocy. W stosunku do państw podstawową formą 

mocy socjologicznej jest potęga. Prostą miarą sprawności jest więc stosunek mocy 

socjologicznej do mocy fizycznej. Wyraża ona efektywność socjologiczną mocy fizycznej. 

Przedstawienie metodyki pomiaru tej formy sprawności państw (wraz ze stosowną ilustracją) 

jest celem niniejszego artykułu. Źródłem danych odnośnie do mocy fizycznej była 

International Energy Agency. Artykuł zawiera też propozycję usystematyzowania rodzajów 

mocy państw w kategoriach cybernetycznych i potęgometrycznych (związanych z pomiarem 

potęgi państw).  

Celem następnego artykułu, autorstwa Grażyny Ożarek, jest omówienie znaczenia oceny 

projektu na etapie ex-ante i jej wpływ na proces realizacji innowacyjnego projektu przez małe 

i średnie przedsiębiorstwa. Autorka stara się odpowiedzieć na nurtujące wielu pytania o 

przyczyny stojących u podstaw niepowodzeń przedsięwzięć, które w wyniku procedury 

konkursowej zostały zakwalifikowane do realizacji, a co za tym idzie, otrzymały znaczne 

dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych na podjęcie działań. Przedstawiono tu siedem 

wybranych przypadków nieukończonych projektów; przyczyny ich niepowodzeń oraz środki 

finansowe przyznane beneficjentom. Omówiono także skutki braku pomyślnego zakończenia 

projektu zarówno dla beneficjenta, donatora, jak i finansów publicznych. W podsumowaniu 
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wymieniono czynniki, które uwzględnione podczas oceny ex-ante mogą przyczynić się do 

zmniejszenia liczby projektów kończących się fiaskiem.  

Głównym problemom teorii i praktyki rozwoju regionalnego poświęcony jest artykuł 

Romualda Polińskiego. Zwraca w nim uwagę na główny kierunek przezwyciężania 

regionalnych zróżnicowań w zakresie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, którym 

powinno być efektywne wykorzystanie endogenicznych zasobów rzeczowych i ludzkich, a 

także tworzenie wyższych form regionalnej organizacji działalności gospodarczej i 

innowacyjnej, w tym przede wszystkim klastrów produkcyjnych i usługowych. Rozwój 

regionalny traktowany jest tu jako wzrost potencjału społeczno-ekonomicznego regionu oraz 

trwała poprawa jego konkurencyjności i poziomu życia mieszkańców w kontekście wpływu 

na rozwój kraju i ewentualnie międzynarodowego ugrupowania integracyjnego. 

W kolejnym artykule Sebastian Pijus traktuje cyfryzację i automatyzację jako wyzwanie 

współczesnych organizacji. Przedstawiono tu wpływ nowych technologii na gospodarkę 

Polski oraz dokonano porównania względem innych państw Unii Europejskiej. Szereg 

rankingów dotyczących cyfryzacji i automatyzacji plasuje Polskę na zróżnicowanych 

miejscach. Istnieją obszary, w których radzimy sobie doskonale jak i te, w których zajmujemy 

dalekie miejsca. Zwrócono uwagę, że rozwój technologii we współczesnym świecie niesie ze 

sobą szanse oraz zagrożenia dla wielu dziedzin życia. 

Numer kończy artykuł Piotra Noszczyka, w którym przedstawiono problematykę związaną ze 

skutecznością prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w zakresie stosowania sorbentów 

oraz prakseologiczne aspekty tego zagadnienia. Przedstawiono zagrożenia związane 

z substancjami niebezpiecznymi ze szczególnym uwzględnieniem substancji ropopochodnych 

oraz znaczenie stosowania materiałów sorpcyjnych w tym zakresie. Zilustrowano skalę 

problemu oraz przedstawiono aspekty praktyczne pracy z sorbentami. Jako sposób poprawy 

skuteczności prowadzenia tych działań, wskazano możliwość wykorzystania zjawiska, jakim 

jest hydrofobowość. Wykorzystano badania, które zostały przeprowadzone w Zakładzie 

Środków Gaśniczych i Neutralizujących w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. 

Redakcja 
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Moralność finansowa polskich konsumentów 2020 

prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka 

alewicka@ifispan.edu.pl 

 
Streszczenie: Przyzwolenie na nadużycia dokonywane przez konsumentów 

odwzorowuje szczególny porządek normatywny będący elementem społecznie 

uznawanego ładu moralnego. Porządek ten stanowi istotny regulator rynku, ponieważ 

szeroka akceptacja dla nieetycznych zachowań może utrudniać działanie prawa i 

innych formalnych instytucji, natomiast brak takiej akceptacji może je wspierać i 

usprawniać. Artykuł przedstawia rezultaty sondażu 2020 będącego częścią 

cyklicznego projektu, którego celem jest rekonstrukcja tego porządku w sferze 

finansowej. 

Badanie pokazuje, że etyczne standardy dotyczące oceny zachowań konsumentów w 

konkretnych sytuacjach są w znacznym stopniu zróżnicowane, począwszy od 

zachowań, które są potępiane przez zdecydowaną większość respondentów, a kończąc 

na zachowaniach usprawiedliwianych przez blisko dwie trzecie badanych osób. 

Ogólnie mówiąc, zakres społecznego przyzwolenia na nadużycia konsumenckie w 

obszarze finansów jest duży i wykazuje tendencje rosnące. 

Słowa kluczowe: konsumenci, przyzwolenie na nadużycia, moralność finansowa 

Wstęp 

Nietrudno zauważyć, że moralność konsumentów zajmuje zdecydowanie mniej uwagi 

badaczy niż analizy moralności drugiej strony wymiany rynkowej, czyli przedsiębiorców, 

menedżerów, sprzedawców itd. Konsumenci bywają pytani o ich postrzeganie etyki w 

różnych sferach gospodarki, w szczególności w relacjach z instytucjami finansowymi, są 

proszeni o oceny dotyczące odpowiedzialnych czy nieodpowiedzialnych działań biznesu, ale 

rzadko są skłaniani do wyrażenia oceny etycznej ich własnych zachowań. Wynika to zapewne 

z przyjmowanego dość powszechnie założenia, że konsumenci mogą być obiektem działań 

rynkowych, jako słabsza strona wymiany rynkowej powinni być przedmiotem ochrony, ale 

ich zachowania nie wpływają istotnie na kształt relacji rynkowych. Założenie to wydaje się 

wątpliwe, bowiem nie tylko konsumenci czują się wykorzystywani przez biznes, ale również 

ten ostatni odnotowuje rosnące straty na skutek nadużyć dokonywanych przez klientów. Są 

one mniej spektakularne niż ‘wielkie przekręty’ dokonywane przez nieuczciwych 

menedżerów czy skorumpowanych urzędników, jednak popełniane w skali masowej, 

przyczyniają się do erozji norm regulujących swobodną i efektywną wymianę gospodarczą, a 

mailto:alewicka@ifispan.edu.pl


8 

 

czasem prowadzą do zaburzeń na rynku. Dlatego właśnie, badanie moralności słabszej strony 

tej wymiany może okazać się interesujące poznawczo i ważne praktycznie.  

Takie badanie jest realizowane w ramach cyklicznego projektu Moralność finansowa 

Polaków zainicjowanego w 2016 roku przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych 

(obecnie Związek Przedsiębiorstw Finansowych). Celem projektu jest stworzenie swoistej 

mapy permisywizmu moralnego Polaków w obszarze finansów i jej okresowa analiza. 

Realizacji projektu służy badanie sondażowe przeprowadzane co rok na ogólnopolskiej, 

reprezentatywnej 1000-osobowej próbie dorosłych Polaków. Każda edycja badania obejmuje 

stały zestaw pytań o zakres usprawiedliwiania działań konsumentów, które są niezgodne z 

prawem lub naruszają normy moralne. Inaczej mówiąc badanie odtwarza poziom społecznego 

przyzwolenia na nadużycia konsumenckie. Przyzwolenie na nadużycia odwzorowuje 

szczególny porządek normatywny będący elementem społecznie uznawanego ładu 

moralnego. Porządek ten stanowi istotny regulator rynku, ponieważ szeroka akceptacja dla 

nieetycznych zachowań może utrudniać działanie prawa i innych formalnych instytucji, 

natomiast brak takiej akceptacji może je wspierać i usprawniać. Poszczególne edycje są 

uzupełniane pytaniami dodatkowymi.  

Ostatni, piąty z kolei, sondaż miał miejsce w kwietniu i maju 2020 roku. W tej edycji 

respondenci, oprócz pytań o zakres usprawiedliwiania nadużyć konsumentów, byli proszeni o 

wskazanie powodów usprawiedliwiania bądź braku usprawiedliwiania tych nadużyć. 

Przedmiotem artykułu są wybrane wyniki tego sondażu oraz pewne prawidłowości 

wyłaniające się z całego cyklu badań. Trzeba mieć na uwadze, że ostatnie badanie zostało 

przeprowadzone w okresie, w którym w naszym kraju obowiązywał stan epidemii 

spowodowany przez światową pandemię wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV2. Na 

opinie respondentów wpływały nastroje kształtowane nie tylko przez obawy o zdrowie i 

uciążliwości związane z ograniczeniami w poruszaniu się czy koniecznością izolacji 

społecznej, ale także niepewność dotycząca finansowych uwarunkowań codziennego życia  

oraz perspektywa zbliżającego się kryzysu gospodarczego.  
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Oddawanie długów jako obowiązek moralny 

Podobnie jak w ubiegłych latach, pytaniem wstępnym w tegorocznym badaniu moralności 

finansowej polskich konsumentów było pytanie o poziom akceptacji ogólnej normy 

zobowiązującej do oddawania długów. Norma nakazująca wywiązywanie się z podjętych 

zobowiązań finansowych, czyli spłacanie zaciągniętych długów jest jedną z najbardziej 

uniwersalnych norm moralnych. Jej uzasadnienie opiera się z jednej strony, na szacunku dla 

cudzej własności, z drugiej zaś odwołuje się do wartości, jaką stanowi zasada dotrzymywania 

umów.  Jak wiadomo, wartości te stanowią etyczny fundament, na którym bazuje gospodarka 

kapitalistyczna. Rynek nie mógłby sprawnie funkcjonować, gdyby umowy nie były 

dotrzymywane, własność naruszana, a większość transakcji nie opierała się na zaufaniu. 

Podobnie relacje tych norm widziała Maria Ossowska, analizująca je z perspektywy 

antropologii kultury, umieszczając normę zalecającą odpowiedzialność za słowo i zakazującą 

kradzieży w grupie norm służących potrzebie zaufania
1
. 

 

 

Rys.1 

 

                                                 

1
 M. Ossowska 1970. Normy moralne. Warszawa: PWN. 

90% 

3% 
7% 

Czy zgadza się Pani/Pan z poglądem, że 
oddawanie długów jest zawsze obowiązkiem 

moralnym? 

tak nie trudno powiiedzieć
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Poznaniu miejsca normy nakazującej wywiązywanie się z podjętych zobowiązań finansowych 

w systemie aksjologicznym Polaków służyło pytanie: „Czy zgadza się Pani/Pan z poglądem, 

że oddawanie długów jest zawsze obowiązkiem moralnym?” Przedstawiony na rys.1 rozkład 

procentowy odpowiedzi na powyższe pytanie wskazuje, że norma ta jest akceptowana przez 

dominującą większość polskiego społeczeństwa. Wynik ten potwierdza prawidłowość, iż 

ogólne normy etyczne cieszą się wysokim poziomem deklaratywnego poparcia. Ilustracją tej 

prawidłowości jest na przykład wysokie poparcie (96% wskazań) dla poglądu, że 

„przyjmowanie łapówek jest zawsze złe i nigdy nie może być usprawiedliwione”
2
 oraz 

mająca nieco mniejsze poparcie opinia (92% wskazań), że „należy płacić podatki, gdyż z nich 

finansowane są ważne cele i potrzeby społeczne”
3
.  

Jednak rozkład opinii na temat oddawania długów jako obowiązku moralnego przedstawiony 

w perspektywie czasowej (tabela 1) zdaje się wskazywać na postępującą erozję tej ogólnej 

normy. Z jednej strony zmniejsza się odsetek osób przekonanych o jej słuszności, zaś z 

drugiej - poszerza się grupa osób nie mających zdania na temat konieczności wywiązywania 

się ze zobowiązań finansowych, czyli zwiększa się sfera niejasności, granice moralnych 

sądów rozmywają się.  Zapewne odpowiedzi na pytania dotyczące ogólnych norm moralnych 

w ograniczonym stopniu odzwierciedlają rzeczywiste postępowanie czy choćby autentyczne 

poglądy respondentów i świadczą raczej o ich przekonaniu jakie stanowisko wypada zająć w 

danej kwestii. Jednak znaczenie deklaratywnego uznawania normy nakazującej oddawanie 

długów polega na tym, że powszechność takiej deklaracji może być odczuwana jako swoisty 

przymus zewnętrzny mający wpływ na postępowanie ludzi, nawet przy braku internalizacji tej 

normy. 

  

                                                 

2
 CBOS 2013. Wartości i normy. Komunikat z badań. BS/111/2013. 

3
 CBOS 2016. Postawy wobec płacenia podatków. Komunikat z badań  85/2016. 
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Tabela 1. Poziom akceptacji ogólnej normy zobowiązującej do oddawania długów 

Czy zgadza się Pani/Pan z poglądem, że 

oddawanie długów jest zawsze obowiązkiem 

moralnym? 

Wskazania respondentów według 

terminów badań 

2016 2017 2018 2019 2020 

W procentach 

Tak 97 95 94 94 90 

Nie 2 3 1 1 3 

Trudno powiedzieć 1 2 5 5 7 

 

Analiza profilu osób, które nie zgodziły się z poglądem, że oddawanie długów jest zawsze 

obowiązkiem moralnym lub nie miały na ten temat opinii wskazuje, że częściej są to 

mężczyźni niż kobiety, najczęściej osoby: młode (w wieku 18 – 29 lat), mające wykształcenie 

podstawowe,  mające bardzo niski lub niski dochód, nie mające nigdy zobowiązań wobec 

instytucji finansowych w formie kredytu lub pożyczki, raczej niezadowolone z usług 

instytucji finansowych lub czujące się przez nie pokrzywdzone.  

Porządek normatywny wyznaczony przez poziom usprawiedliwiania nadużyć 

Zasadnicza część badania moralności finansowej Polaków polegała na odpowiadaniu na 

pytania o poziom usprawiedliwiania wybranych nadużyć  konsumenckich. Wybór tych 

działań został dokonany w oparciu o doświadczenia instytucji finansowych zgłaszających 

najczęściej popełniane nadużycia oraz na podstawie innych badań dotyczących etyki 

konsumenta. Przyjęto, że okazjonalne, mniej lub bardziej częste usprawiedliwianie nadużyć 

wyznacza zakres przyzwolenia na te działania, czyli poziom akceptacji nieetycznych 

zachowań finansowych. Odpowiednio, wskazanie, że dane nadużycie nigdy nie może być 

usprawiedliwione wyznacza brak przyzwolenia, czyli brak akceptacji nieetycznych zachowań 

finansowych. 

Należy podkreślić, że odpowiedzi otrzymane w trakcie tych badań  oddają w głównej mierze 

sferę normatywną i afektywną badanych osób. Oznacza to, że poznajemy nie tyle rzeczywiste 

zachowania ludzi, ale dowiadujemy się jakie postępowanie i w jakim zakresie może liczyć na 

usprawiedliwienie, czyli poznajemy poziom społecznego przyzwolenia na nadużycia. 



12 

 

Przyzwolenie tworzy  sprzyjające środowisko dla tych nadużyć, ponieważ osoby popełniające 

je nie tylko nie muszą obawiać się społecznego ostracyzmu, ale mogą liczyć na swoiste 

wsparcie ze strony otoczenia. Polega ono na przykład na tym, że pracodawcy podają 

nieprawdziwe dane o dochodach swoich pracowników, by pomóc im w uzyskaniu kredytu, a 

w sytuacji zagrożenia egzekucją komorniczą oficjalnie wypłacają pracownikom tylko 

minimalną krajową wolną od zajęcia komorniczego. Przyzwolenie przejawia się również w 

tym, że sąsiedzi i znajomi dłużnika nie tylko nie okazują dezaprobaty dla jego nierzetelności, 

ale nierzadko utrudniają wierzycielom dotarcie do niego, zaś najbliższe otoczenie osób 

uchylających się od płacenia alimentów wykazuje daleko idącą tolerancję dla przemocy 

finansowej wobec słabszych. Z drugiej strony, brak przyzwolenia ogranicza potencjalne 

nadużycia przez różne formy nacisku społecznego otoczenia na ich sprawców takie jak: 

niezwerbalizowna dezaprobata, bojkot towarzyski, jawne potępienie, a nawet formalne 

sygnalizowanie wykroczeń. 

Tabela 2. Porządek normatywny zorientowany na nadużycia konsumentów w sferze finansów 

Czy można usprawiedliwić, gdy ktoś Częstość (%) 
nigdy czasem często zawsze 

posługuje się cudzym dokumentem tożamości, by 

uzyskać kredyt? 

 

91,3 

 

3,3 

 

4,2 

 

1,2 

zawyża wartość poniesionych szkód, by uzyskać 

nienależne odszkodowanie? 
 

66,0 

 

23,3 

 

8,7 

 

2,0 

nie zwraca uwagi kasjerowi, który pomylił się na własną 

niekorzyść? 
 

61,7 

 

23,4 

 

9,0 

 

5,9 

zaciąga kredyt nie zapoznając się dokładnie  z 

warunkami spłaty? 
 

51,0 

 

37,3 

 

9,5 

 

2,2 

zataja informacje uniemożliwiające wzięcie kredytu?     

47,1 

 

42,0 

 

8,2 

 

2,7 

płaci gotówką bez rachunku, by uniknąć płacenia VAT?  

46,5 

 

37,5 

 

12,7 

 

3,3 

zmienia często rachunki bankowe, by uniknąć zajęcia 

środków przez komornika? 
 

45,8 

 

39,5 

 

10,2 

 

4,5 

przepisuje majątek na rodzinę, by uciec przed 

wierzycielem? 
 

40,9 

 

40,2 

 

13,6 

 

5,3 

pracuje na czarno, by uniknąć ściągania długów z pensji?  

33,5 

 

49,6 

 

13,3 

 

3,6 

Indeks Akceptacji Nieetycznych Zachowań 

Finansowych* 
 

46,2 

*średnia odsetek odpowiedzi czasem, często lub zawsze na pytanie o możliwość  

usprawiedliwiania poszczególnych działań 



13 

 

W tabeli 2 przedstawiono rozkład odpowiedzi na pytania o usprawiedliwianie poszczególnych 

tego typu działań. Pytania zamieszczono w porządku hierarchicznym ze względu na malejący 

poziom moralnego rygoryzmu mierzony odsetkiem odpowiedzi nigdy. Koresponduje z nim 

rosnący poziom akceptacji nieetycznych zachowań finansowych mierzony sumą odsetek 

odpowiedzi czasem, często lub zawsze na pytanie o możliwość  usprawiedliwiania 

poszczególnych działań. Średnia wszystkich sum odsetek odpowiedzi czasem, często lub 

zawsze na poszczególne pytania o możliwość usprawiedliwiania poszczególnych działań 

wyznaczyła Indeks Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych (permisywizmu 

moralnego). Stanowi on syntetyczną miarę społecznego przyzwolenia na naruszanie przez 

konsumentów norm prawnych bądź standardów etycznych. W 2020 roku wyniósł on 46,2 co 

oznacza, że Polacy są skłonni usprawiedliwiać odstępstwa od zasad w niespełna połowie 

badanych sytuacji. Wynik ten wskazuje na bardzo duży zakres społecznego przyzwolenia na 

nadużycia konsumenckie w obszarze finansów. Wartość tego indeksu okazała się wyższa niż 

w roku ubiegłym (nieco powyżej dwóch piątych)i zdecydowanie wyższa niż w latach 

poprzednich (nieco powyżej jednej piątej). Wskazuje to na tendencję w kierunku obniżania 

etycznych standardów konsumentów, której źródłem, szczególnie w ostatnim czasie, może 

być spowodowana epidemią niepewność sytuacji finansowej, zarówno poszczególnych 

gospodarstw domowych jak i całej gospodarki. Chociaż poziom usprawiedliwiania 

przypisywany poszczególnym nadużyciom  w bieżącym roku  okazał się znacznie wyższy niż 

w latach poprzednich, to hierarchia norm regulujących zachowania konsumentów w obszarze 

finansowym, poza drobnymi przesunięciami jest podobna do tej, którą otrzymano w 

poprzednich edycjach. Może to wskazywać na względnie trwały porządek normatywny 

zorientowany na nadużycia konsumentów w sferze finansów.   
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Rys. 2. Mapa moralnego permisywizmu konsumentów w sferze finansowej 

Rysunek 2 ilustruje zagregowane dane (sumę odpowiedzi czasem, często lub zawsze na 

pytanie o możliwość  usprawiedliwiania poszczególnych działań) zamieszczone w tabeli 2, 

przedstawiając swoistą mapę moralnego permisywizmu konsumentów w sferze finansowej. 

Dane przedstawione na tym rysunku odzwierciedlają znaczny stopień zróżnicowania 

etycznych standardów dotyczących oceny zachowań konsumentów w konkretnych 

sytuacjach, począwszy od zachowań, które są potępiane przez zdecydowaną większość 

respondentów, a kończąc na zachowaniach usprawiedliwianych przez dwie trzecie badanych 

osób.  

Najbardziej rygorystycznie respondenci odnoszą się do tego nadużycia konsumenckiego, 

które polega na wyłudzaniu pieniędzy za pomocą posługiwania się fałszywymi dokumentami, 

usprawiedliwia je blisko 9% respondentów. Chociaż liczba tego typu przestępstw 

systematycznie maleje wraz ze wzrostem liczby zastrzeżonych dokumentów tożsamości, to 

mają one poważne skutki dla finansów publicznych. Związek Banków Polskich szacuje 

łączną kwotę udaremnionych prób wyłudzeń kredytów w 2019 r. na ponad 280 miliony 
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złotych
4
. Działanie to jest zagrożone wysokimi sankcjami karnymi, a zatem moralność 

finansowa okazuje się współgrać z normami prawa.  

Znacznie więcej, bo ponad jedna trzecia respondentów usprawiedliwia zawyżanie wartości 

poniesionych szkód, by uzyskać nienależne odszkodowanie (34%) uznawane za łagodniejszą 

formę przestępstwa ubezpieczeniowego. Okazuje się jednak, że świadome powiększenie 

roszczenia związanego z autentyczną szkodą (tzw. opportunistic fraud) bywa bardziej 

kosztownym rodzajem przestępstwa dla niektórych ubezpieczycieli niż to, które polega na 

celowym sfingowaniu całego zdarzenia.  

Blisko dwie piąte respondentów (38,3%) usprawiedliwia wykorzystywanie nadarzającej 

okazji w postaci błędu kasjera, który pomylił się na swoją niekorzyść. Warto zauważyć, że 

chociaż niereagowanie na pomyłkę kasjera jest zachowaniem nieobjętym sankcjami 

prawnymi, zarówno w ostatnich badaniach jak i w poprzednich edycjach zajmuje wysoką 

pozycję w porządku normatywnym konsumentów, być może dlatego, że drugą stroną, 

potencjalnie poszkodowaną jest konkretna osoba, a  nie zdepersonalizowana instytucja. 

Godna podkreślenia jest różnica między zdecydowanym potępieniem pierwszego zachowania 

i znacząco słabszym kolejnych zachowań. Być może źródłem tej przewagi jest czynnik, który 

amerykańscy badacze etyki konsumenckiej Vitell i Muncy
5
 zidentyfikowali jako różnicę 

między aktywnym i pasywnym wykorzystywaniem nielegalnych działań (actively and 

passively benefiting from illegal activities). Posługiwanie się cudzym dokumentem 

tożsamości, by uzyskać kredyt jest aktywnie inicjowanym działaniem przestępczym, 

natomiast kolejne zachowania są działaniami polegającymi na wykorzystaniu nadarzającej się 

okazji lub mającymi charakter reaktywny.  

Prawie połowa badanych osób usprawiedliwia zachowanie, polegające na zaciągania kredytu 

bez dokładnego zapoznania się z warunkami jego spłaty (49%). Zachowanie to nie jest w 

żaden sposób sankcjonowane prawnie, ma jednak wymiar etyczny. Może bowiem być 

potraktowane jako sprzeniewierzenie się powinności bycia odpowiedzialnym konsumentem, 

                                                 

4
 ZBP. Raport InfoDOK, https://www.zbp.pl/getmedia/d333c139-8ec9-45ba-abb8-7081a80eae50/infodok-2020-

01-03-wydanie-41-sklad-200428-gk08 dostęp: 4.06.2020 
5
 S.Vitell, J.Muncy 2005. The Muncy-Vitell Consumer Ethics Scale: A Modification and Application,  “Joumal of 

Business Ethics” 62: 267-275.  



16 

 

powinności analizowanej przez badaczy etycznego konsumeryzmu, a także postulowanej 

przez stowarzyszenia konsumenckie. Warto zauważyć, że kredytodawcy mają prawny 

obowiązek udzielania wyczerpujących i precyzyjnie określonych informacji dotyczących 

warunków udzielanego kredytu
6
, toteż lekceważenie tych informacji przez konsumentów 

stanowi swojego rodzaju grzech zaniechania, w pierwszym rzędzie mogący skutkować 

stratami jednostki, ale mający także niekorzystne skutki społeczne.  

Ponad połowa respondentów legitymuje zatajanie informacji uniemożliwiających wzięcie 

kredytu (52,9%). Zatajanie informacji uniemożliwiających wzięcie kredytu ma na celu 

fikcyjne powiększenie zdolności kredytowej i może być uznane za naruszenie prawa poprzez 

chęć wyłudzenia kredytu. Obecnie instytucje finansowe mają coraz większe możliwości 

wnikania w szczegóły dotyczące dochodów, wydatków i zobowiązań finansowych swoich 

klientów. Mimo to, możliwe są nadużycia, np. zatajenie prywatnej pożyczki, którą trzeba 

spłacać czy niepoinformowanie o posiadaniu dzieci, zaś na forach społecznościowych spotyka 

się rady jak te zabezpieczenia można obejść. 

Kolejne pozycje na mapie moralnego permisywizmu Polaków zajmują płacenie gotówką bez 

rachunku, by uniknąć płacenia VAT (53,5%), zachowanie polegające na częstej zmianie 

rachunków bankowych, by uniknąć zajęcia środków przez komornika (54,2%) oraz 

przepisywanie majątku na rodzinę, by uciec przed wierzycielem (59,1%). 

Na największy poziom społecznego przyzwolenia, niemal dwóch trzecich badanych osób 

może liczyć praca na czarno, by uniknąć ściągania długów z pensji (66,5%). 

Warto zwrócić uwagę na rozbieżność między, deklarowanym w pytaniu wstępnym, 

zdecydowanym poparciem badanych osób dla normy nakazującej oddawanie długów (rys.1), 

a stosunkowo dużym  przyzwoleniem na konkretne nadużycia konsumenckie stanowiące 

naruszenie tej normy. Rozbieżność ta potwierdza prawidłowość polegającą na tym, że ludzie 

na poziomie ogólnych i abstrakcyjnych deklaracji moralnych są bardziej restrykcyjni niż na 

poziomie norm szczegółowych i konkretnych zachowań. Podobną zależność wskazującą na 

                                                 

6
 Obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim 
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rozbieżność opinii ogólnych i szczegółowych demonstrują prace dotyczące preferencji 

społeczno-ekonomicznych
7
.  

Cechy społeczno-demograficzne a przyzwolenie dla nieetycznych zachowań 

finansowych 

Analiza poziomu przyzwolenia dla nieetycznych zachowań finansowych w kontekście cech 

społeczno-demograficznych ujawnia ciekawe zależności (tabela 3.) Mają one charakter 

względnie trwałych relacji powtarzających się w poszczególnych edycjach badania i 

jednocześnie stanowią szczególne przypadki prawidłowości potwierdzanych w wielu innych 

badaniach, co zapewne w kumulatywny sposób przyczynia się do weryfikacji tych 

prawidłowości. Najbardziej wyraźną prawidłowością, obserwowaną także w poprzednich 

latach jest to, że wymagania moralne dotyczące kwestii finansowych rosną wraz z wiekiem. 

Osoby starsze, szczególnie w wieku emerytalnym, znacznie rzadziej  są skłonne 

usprawiedliwiać konsumenckie nadużycia niż osoby młodsze. Może to być efektem różnicy 

między pokoleniami spowodowanej funkcjonowaniem w odmiennych systemach 

gospodarczych lub funkcją naturalnego procesu moralnego rozwoju. Warto podkreślić, że 

wyższy poziom rygoryzmu etycznego u osób starszych w obszarze zachowań konsumenckich 

odnotowano także w wielu innych badaniach
8
. 

  

                                                 

7
 J.Frentzel-Zagórska, K.Zagórski 1992. Prywatyzacja i interwencjonizm państwowy w polskiej opinii 

publicznej. „Studia Socjologiczne” 3-4: 65-87, T.Tyszka, J.Sokołowska 1991. Struktura poznawcza i struktura 

preferencji Polaków w sferze społeczno-ekonomicznej. „Studia Socjologiczne” 3-4: 29-50.  
8
 S. Fullerton, L. Neale, An Assessment of the Acceptability of an Array of Perceived Consumer Transgressions 

in the American Marketplace, “Journal of Leadership, Accountability and Ethics” 2010, vol. 8(2); M. Y. A. 

Rawwas, A. Singhapakdi,  Do Consumers’ Ethical Beliefs Vary with Age? A Substantiation of Kohlberg’s 

Typology in Marketing. “Journal of Marketing Theory and Practice”, 1998, no 6; S. Fullerton, K. B. Kerch, H. R. 

Dodge, Consumer Ethics: An Assessment of Individual Behavior in the Marketplace. “Journal of Business 

Ethics”, 1996, vol.15, (7); E. Babakus, T. B. Cornwell, V. Mitchell, B. Schlegelmilch, Reactions to Unethical 

ConsumerBehavior across Six Countries. “Journal of Consumer Marketing”, 2004, vol. 21 (4/5); J. Muncy,  S. 

Vitell, Consumer Ethics: An Investigation of the Ethical Beliefs of the Final Consumer, “Journal of Business 

Ethics”, 1992, vol. 24;  Vitell, S. J. & J. Muncy, Consumer Ethics: An Empirical Investigation of Factors 

Influencing Ethical Judgments of the Final Consumer, “Journal of Business Ethics”, 1992, vol.11; J. Fisher, S. 

Fullerton,  G. Woodbine, Today’s Ethical Perspectives of Tomorrow’s Business Leaders, “Irish Marketing 

Review”, 1999, vol. 12, (2);   

J. Fisher, G. Woodbine,  S. Fullerton, A Cross-cultural Assessment of Attitudes Regarding Perceived Breaches 

of Ethical Conduct by Both Parties in the Business/consumer Dyad, “Journal of Consumer Behavior: An 

International Review”, 2003 vol.2 (4).  
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Tabela 3. Cechy społeczno-demograficzne a indeks przyzwolenia dla nieetycznych zachowań 

finansowych 

Cechy społeczno-demograficzne N 

Indeks 

przyzwolenia dla 

nieetycznych 

zachowań 

finansowych *  

OGÓŁEM                                                                                                     1000 46,2 

Płeć  

mężczyźni     477 47 

kobiety                                523 45 

Wiek  

18-29 lat                                    177 52,4 

30-49                                       371 47,2 

50-64                                       242 43,5 

65 lat i więcej                              210 42,4 

Sytuacja gospodarstwa domowego wobec kredytu  

Mamy zaciągnięty kredyt/pożyczkę w instytucji finansowej i regularnie go spłacamy                      493 45,9 

Zaciągnęliśmy kredyt/pożyczkę i mamy problem z jego spłatą                         82 59,2 

Posiadaliśmy zobowiązanie w instytucji finansowej, ale je spłaciliśmy                     257 45,1 

 Nigdy nie mieliśmy zobowiązania w instytucji finansowej w formie kredytu lub 

pożyczki              
198 42,9 

Relacje z instytucjami finansowymi   

Jestem w pełni zadowolony/a z usług instytucji finansowych 

Jestem raczej zadowolony/a z usług instytucji finansowych 

Jestem raczej niezadowolony/a z usług instytucji finansowych 

Czuję się pokrzywdzony/a przez instytucje finansowe 

Nie dotyczy 

241 

546 

104 

24 

85 

41,9 

46,3 

53,3 

52,7 

47,3 

Wpływ epidemii na sytuację finansową gospodarstwa domowego   

Bardzo ją pogarsza 

Trochę ja pogarsza 

Nie ma wpływu 

Poprawia ją 

153 

598 

237 

12 

52,4 

46,1 

42,9 

34,2 

*mierzony średnią sum odsetek odpowiedzi czasem, często lub zawsze na pytania  o możliwość usprawiedliwiania 

poszczególnych działań 

 

Również płeć okazała się zmienną trwale różnicującą respondentów ze względu na poziom 

moralnego permisywizmu, który w wyższym stopniu przejawiają mężczyźni niż kobiety. Ten 
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wniosek koresponduje z wynikami wielu badań nad uwarunkowaniem moralności przez płeć 

wskazujących na niższą tolerancję wobec nadużyć przejawianą przez kobiety
9
.  

Zmienną wyraźnie różnicującą badane osoby ze względu na poziom akceptacji nieetycznych 

zachowań finansowych jest sytuacja gospodarstwa domowego wobec kredytu. Najwyższy 

poziom moralnego permisywizmu przejawiają te gospodarstwa, które zaciągnęły kredyt lub 

pożyczkę i mają problem z jego spłatą, znacznie niższy poziom - te gospodarstwa, które 

zaciągnęły kredyt lub pożyczkę i regularnie je spłacają, jeszcze niższy, te – które miały 

zobowiązanie w instytucji finansowej ale spłaciły je, zaś zdecydowanie najniższy poziom 

moralnego permisywizmu charakteryzuje te gospodarstwa, które nigdy nie miały 

zobowiązania w instytucji finansowej w formie kredytu lub pożyczki. 

Poziom moralnego permisywizmu związany jest z relacją respondentów z instytucjami 

finansowymi. Najwyższy poziom akceptacji nieetycznych zachowań deklarują osoby raczej 

niezadowolone z usług instytucji finansowych lub czujące się przez nie pokrzywdzone, niższy 

- osoby raczej zadowolone z usług instytucji finansowych, a najniższy – respondenci w pełni 

zadowoleni z usług instytucji finansowych. Można w związku z tym przypuszczać, że 

przyzwolenie społeczne na wykroczenia konsumenckie w obszarze finansów stanowi, 

przynajmniej w jakimś stopniu, reakcję na nieetyczne praktyki branży finansowej 

doświadczane przez klientów. Podniesieniu poziomu moralnego permisywizmu towarzyszy 

także pogorszenie sytuacji finansowej gospodarstwa domowego na skutek epidemii.  

Inne cechy społeczno-demograficzne różnicują badane osoby ze względu na poziom 

permisywizmu moralnego w nieznacznym stopniu. 

                                                 

9
A.Lewicka-Strzałecka 2006. Moralność ekonomiczna w krajach europejskich. W: H. Domański, A. Ostrowska i 

P. Sztabiński (red.) W środku Europy. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN; M. J. O’Fallon,  K. D. Butterfield, A 

review of the empirical ethical decision-making literature: 1996–2003, “Journal of Business Ethics”,  2005, vol. 

59(4);  M. C. Reiss,  K. Mitra, The effects of individual difference factors on the acceptability of ethical and 

unethical workplace behaviors, “Journal of Business Ethics”, 1998, vol.17(14); M. G. S. Atakan, S. Burnaz, Y. I.  

Topcu, An Empirical Investigation of the Ethical Perceptions of Future Managers with a Special Emphasis on 
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Aksjonormatywne podstawy moralności konsumenckiej w sferze finansów 

Próba rekonstrukcji aksjonormatywnych podstaw, na których opiera się moralność finansowa 

konsumentów została podjęta na podstawie analizy powodów usprawiedliwiania 

poszczególnych nadużyć konsumenckich wskazanych przez respondentów skłaniających się 

do tego usprawiedliwienia (tabela 4) oraz powodów, dla których takie zachowania nie mogą 

być nigdy usprawiedliwiane wskazanych przez osoby nieakceptujące tych nadużyć (tabela 5). 

Tabela 4. Względy usprawiedliwiające nadużycia konsumenckie w obszarze finansów 

 Częstość (w %) 

Korzyść 

finansowa 

Nieuczciwość 

instytucji 

finansowych 

Powszechna  

praktyka 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że czasem (często lub zawsze) można 

usprawiedliwiać gdy ktoś posługuje się cudzym dokumentem 

tożsamości, by uzyskać kredyt, to dlatego, że  

36,8 51,7 11,5 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że czasem (często lub zawsze) można 

usprawiedliwiać gdy ktoś nie zwraca uwagi kasjerowi, który 

pomylił się na własną niekorzyść, to dlatego, że  

29,8 53 17,2 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że czasem (często lub zawsze) można 

usprawiedliwiać gdy ktoś zawyża wartość poniesionych szkód, 

by uzyskać nienależne odszkodowanie, to dlatego, że  

21,7 70,4 7,9 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że czasem (często lub zawsze) można 

usprawiedliwiać gdy ktoś zmienia często rachunki bankowe, 

by uniknąć zajęcia środków przez komornika, to dlatego, że 

12 80 8 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że czasem (często lub zawsze) można 

usprawiedliwiać gdy ktoś zataja informacje uniemożliwiające 

wzięcie kredytu, to dlatego, że 

72,2 23 4,8 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że czasem (często lub zawsze) można 

usprawiedliwiać gdy ktoś płaci gotówką bez rachunku, by 

uniknąć płacenia VAT, to dlatego, że 

32,7 49,4 17,9 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że czasem (często lub zawsze) można 

usprawiedliwiać gdy ktoś przepisuje majątek na rodzinę, by 

uciec przed wierzycielem, to dlatego, że 

16 67,8 15,6 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że czasem (często lub zawsze) można 

usprawiedliwiać gdy ktoś pracuje na czarno, by uniknąć 

ściągania długów z pensji,  to dlatego, że 

69,3 25,1 5,6 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że czasem (często lub zawsze) można 

usprawiedliwiać gdy ktoś zaciąga kredyt nie zapoznając się 

dokładnie  z warunkami spłaty, to dlatego, że 
 

umowy są 

zbyt 

długie 

prawo nie 

nakazuje 

czytania 

umów 

należy mieć 

zaufanie do 

kredytodawcy 

80 10,5 9,5 
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W sześciu przypadkach dominującym argumentem usprawiedliwiającym nadużycia 

konsumenckie w obszarze finansów okazała się nieuczciwość instytucjonalnych aktorów 

funkcjonujących w sferze finansów, czyli kredytodawców, pożyczkodawców, 

ubezpieczycieli, komorników, urzędów skarbowych. Tak mocne akcentowanie zaburzonego 

ładu instytucjonalnego w obszarze finansowym ma źródło zarówno w wiedzy potocznej 

czerpanej z osobistych doświadczeń i otoczenia, jak i opartej na wszechobecnym przekazie 

medialnym. Ten ostatni obejmuje informacje dotyczące wielomilionowych nadużyć 

popełnianych przez globalnych graczy, a także liczne przypadki codziennych oszustw 

polegających na namawianiu do zakupu nieodpowiednich lub wręcz niebezpiecznych 

produktów finansowych, ukrywaniu w umowach niekorzystnych warunków, bagatelizowaniu 

ryzyka, posługiwaniu się oszukańczą lub zwodniczą reklamą itp. Postrzeganie konsumenta 

jako ofiary instytucji finansowych kształtuje swoistą moralność retrybutywną 

usprawiedliwiającą popełnianie nadużyć dążeniem do wyrównania rachunków. Tego typu 

usprawiedliwienie jest szczególnym przejawem funkcjonowania reguły wzajemności, 

zidentyfikowanej i opisywanej przez psychologów społecznych
10

. Silnie zakorzeniona w 

kulturze reguła wzajemności nakazuje w wersji negatywnej złem odpłacać za doznane zło. W 

relacjach z instytucjami finansowymi zło nie musiało być doświadczone osobiście, ale jego 

poczucie jest przenoszone i utrwalane przez prawdziwy lub fałszywy, ale przede wszystkim 

sensacyjny przekaz medialny. 

Zwraca uwagę, że w kontekście braku uczciwości instytucjonalnych aktorów funkcjonujących 

w sferze finansów, wyjątkowo wyraźnie w negatywnym sensie zostali wyróżnieni komornicy 

i ubezpieczyciele. Wizerunek komorników sądowych jako bezdusznych, nierzadko będących 

na bakier z prawem, egzekutorów nie liczących się z nikim, w dużej mierze oparty jest na 

przekazie medialnym dotyczącym nielicznych, ale głośnych przypadków niewłaściwie 

przeprowadzonej egzekucji. Świadomości społecznej umyka na ogół fakt, że komornik jest 

funkcjonariuszem państwowym wykonującym wyrok sądu i egzekwującym pieniądze nie 

swoje, ale wierzyciela. Pozytywnym wizerunkiem nie cieszy się także branża 

ubezpieczeniowa, co znajduje odbicie w szerokim przeglądzie nieetycznych działań zakładów 

ubezpieczeniowych wobec klientów dokonanym przez Rzecznika Ubezpieczonych
11

, a także 

                                                 

10
R. Cialdini 1994. Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 

11
 H. Olendzka 2009. Etyka na rynku ubezpieczeń w Polsce z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych. „Monitor 

Ubezpieczeniowy” nr 40 
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w rozległym spektrum mocno krytycznych ocen poszczególnych instytucji wyrażanych na 

Forum Opinii o towarzystwach ubezpieczeń
12

. 

W przypadku dwóch nadużyć konsumenckich najczęściej przywoływanym 

usprawiedliwieniem była trudna sytuacja finansowa osoby popełniającej te nadużycia. Takie 

trudności usprawiedliwiają w opinii blisko trzech czwartych respondentów zatajanie 

informacji uniemożliwiających wzięcie kredytu oraz według ponad dwóch trzecich pracę na 

czarno, by uniknąć ściągania długów z pensji. Działania te są traktowane jako skuteczne 

sposoby radzenia sobie z problemami finansowymi, pewnego rodzaju techniki 

funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości gospodarczej, przy założeniu, że ich skutek 

w postaci indywidualnej korzyści konkretnej osoby przeważa nad abstrakcyjnym  wymiarem 

moralnym odwołującym się do dobra ogólnego. 

We wszystkich przypadkach, najmniej ważnym argumentem usprawiedliwiającym nadużycia 

konsumenckie, wybieranym średnio przez kilkanaście lub kilka procent respondentów, było 

odwołanie się do zasady społecznego dowodu słuszności
13

 głoszącej, że o poprawności 

danego działania przesądza to, że jakieś osoby je podejmują,  słuszne jest to, co robi wiele 

osób.  

Tabela 5. Powody, dla których nadużycia konsumenckie w obszarze finansów nigdy nie mogą 

być usprawiedliwiane 

 Częstość (w %) 

jest to 

nieuczciwe, 

naruszenie 

obowiązku 

to się nie 

opłaca,  

łatwo się 

może 

wydać 

jest to 

niekorzystne 

społecznie 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że nigdy nie można usprawiedliwiać gdy 

ktoś posługuje się cudzym dokumentem tożsamości, by uzyskać 

kredyt, to dlatego, że  

96,3 1,4 2,3 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że nigdy nie można usprawiedliwiać gdy 

ktoś nie zwraca uwagi kasjerowi, który pomylił się na własną 

niekorzyść, to dlatego, że  

68,2 1,1 30,6 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że nigdy nie można usprawiedliwiać gdy 

ktoś zawyża wartość poniesionych szkód, by uzyskać nienależne 

odszkodowanie, to dlatego, że  

84,9 7,4 7,2 

                                                 

12
 http://www.ubezpieczenie.com.pl/forum/opinie_o_towarzystwach_ubezpieczen 

13
 Jak wyżej 
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 Częstość (w %) 

jest to 

nieuczciwe, 

naruszenie 

obowiązku 

to się nie 

opłaca,  

łatwo się 

może 

wydać 

jest to 

niekorzystne 

społecznie 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że nigdy nie można usprawiedliwiać gdy 

ktoś zaciąga kredyt nie zapoznając się dokładnie  z warunkami 

spłaty, to  

40,2 27,1 32,1 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że nigdy nie można usprawiedliwiać gdy 

ktoś zmienia często rachunki bankowe, by uniknąć zajęcia 

środków przez komornika, to dlatego, że  

73,6 15,3 11,1 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że nigdy nie można usprawiedliwiać gdy 

ktoś zataja informacje uniemożliwiające wzięcie kredytu, to 

dlatego, że  

79,4 15,3 5,3 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że nigdy nie można usprawiedliwiać gdy 

ktoś płaci gotówką bez rachunku, by uniknąć płacenia VAT, to 

dlatego, że 

72,7 7,1 20,2 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że nigdy nie można usprawiedliwiać gdy 

ktoś przepisuje majątek na rodzinę, by uciec przed wierzycielem, 

to dlatego, że 

78,5 7,6 13,9 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że nigdy nie można usprawiedliwiać gdy 

ktoś pracuje na czarno, by uniknąć ściągania długów z pensji,  to 

dlatego, że 

74 9,3 16,7 

 

Respondenci nigdy nieakceptujący poszczególnych nadużyć bądź zachowań zostali 

poproszeni o wskazanie uzasadnienia swojego wyboru (tabela 5). We wszystkich 

przypadkach dominującym argumentem jest racja deontologiczna odwołująca się do 

uczciwości jako wartości, która nigdy nie powinna być naruszana. Szczególnie dużą wagę 

zyskał ten argument w przypadku zagrożonego odpowiedzialnością karną przestępstwa, jakim 

jest posługiwanie się cudzym dokumentem tożsamości, by uzyskać kredyt. Argument 

deontologiczny rozumiany jako szczególny obowiązek konsumenta miał względnie mniejszą 

wagę w odniesieniu do zachowania polegającego na zaciąganiu kredytu bez zapoznania się 

dokładnie z warunkami spłaty.  

W sześciu przypadkach, drugim ze względu na ważność, chociaż zdecydowanie mniej 

ważnym argumentem był wzgląd utylitarystyczny wskazujący na straty społeczne 

spowodowane danym zachowaniem. Najrzadziej przywoływanym powodem braku 

usprawiedliwienia dla nieetycznych zachowań była nieopłacalność ze względu na możliwość 

ujawnienia danego zachowania.  
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Zakończenie 

Ogólny wniosek płynący z przeprowadzonych badań sprowadza się do stwierdzenia, że 

poziom, zakres społecznego przyzwolenia na nadużycia konsumenckie w obszarze finansów 

jest duży i wykazuje tendencje rosnące. Zmiana w kierunku zmniejszenia tego poziomu 

wiązałaby się ze zmianą społecznie uznawanego porządku moralnego. Porządek ten stanowi 

swoisty regulator rynku, ponieważ szeroka akceptacja dla nieetycznych zachowań może 

utrudniać działanie prawa i innych formalnych instytucji, natomiast brak takiej akceptacji 

może je wspomagać i usprawniać. Zmiana tego porządku jest trudnym i długim procesem 

warunkowanym przez wiele czynników. Zapewne jednym z takich czynników byłaby 

poprawa etycznych standardów instytucji finansowych świadomych, że jest to dla nich 

opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej. Reguła wzajemności działa również w wersji 

pozytywnej, co oznacza, że konsumenci zadowoleni z usług finansowych, mający poczucie 

rzetelnego i uczciwego traktowania będą skłonni do odpowiadania dobrem na otrzymane 

dobro. Sami będą mniej chętni do nadużyć i rzadziej będą przymykać oko na nadużycia 

popełniane przez innych.   
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Financial morality of Polish consumers 2020 

Summay: The consent to abuse made by consumers reflects a particular normative 

order constituting a part of socially accepted moral order. It constitutes a specific 

market regulator because wide acceptance of unethical behaviours can hinder the 

functioning of law and other formal institutions, while the lack of such acceptance can 

support them and make them more efficient. The paper presents the results of the 

survey 2020 being a part of the periodical  research project aimed at the reconstruction 

of this order in the financial area.  

The research shows that ethical standards for judging consumers’ behaviours vary 

considerably, from behaviours that are almost unequivocally condemned to behaviours 

found justifiable by almost two thirds of respondents. Generally speaking, the extent 

of social consent to abuse made by consumers in the financial area is significant and 

tends  to rise. 

Keywords: consent to abuse, financial morality, consumers 
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Streszczenie 

Z cybernetycznego punktu widzenia państwo jest przetwornikiem energii. W związku 

z tym, że jest ono systemem społeczno-gospodarczo-technicznym, przetwarza więc 

dwa rodzaje energii – energię fizyczną (pod postacią energii mechanicznej, 

elektrycznej, chemicznej, cieplnej), która jest na wejściu oraz energię socjologiczną 

(społeczną), która jest na wyjściu. Sprawność działania systemów jest oceniana przez 

stosunek wyjścia do wejścia. Przetwarzanie energii odbywa się w czasie, dlatego 

wygodnie jest posługiwać się pojęciem mocy. 

W stosunku do państw podstawową formą mocy socjologicznej jest potęga. Prostą 

miarą sprawności jest więc stosunek mocy socjologicznej do mocy fizycznej. Wyraża 

ona efektywność socjologiczną mocy fizycznej. Przedstawienie metodyki pomiaru tej 

formy sprawności państw (wraz ze stosowną ilustracją) jest celem niniejszego 

artykułu. W literaturze nie spotkałem wyników podobnych badań. Do pomiaru potęgi 

(mocy) państw zastosowałem model własny. Źródłem danych odnośnie do mocy 

fizycznej była International Energy Agency.  

Artykuł zawiera też propozycję usystematyzowania rodzajów mocy państw w 

kategoriach cybernetycznych i potęgometrycznych (związanych z pomiarem potęgi 

państw). W związku z tym, po raz pierwszy wprowadzam pojęcie mocy 

cywilizacyjnej jako sumy mocy fizycznej i mocy socjologicznej, co odpowiada mocy 

całkowitej w cybernetycznej koncepcji Mariana Mazura. 

Metodyka zaproponowana w artykule może przyczynić się nie tylko do lepszego 

poznania procesów przetwarzania energii fizycznej w energię socjologiczną, ale także 

do właściwego ukierunkowania polityki gospodarczej i zagranicznej państwa. W 

szczególności może być wskazówką w zakresie zmniejszania energochłonności 

systemu. 

Słowa kluczowe: moc cywilizacyjna, moc fizyczna, moc socjologiczna, moc cywilna, 

moc wojskowa, energochłonność mocy socjologicznej, efektywność socjologiczna 

mocy fizycznej 

Wstęp 

Celem artykułu jest przedstawienie metodyki pomiaru sprawności państw w kategoriach 

cybernetycznych, rozumianej jako stosunek mocy na wyjściu (mocy socjologicznej) do mocy 

na wejściu (mocy fizycznej). Ma on więc charakter raczej metodologiczny, a nie operacyjny, 

chociaż zawiera również stosowną ilustrację. Punktem wyjścia rozważań jest stwierdzenie, 

wg którego każdy system przetwarzający energię może być opisany w kategoriach mocy. 
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Kluczową sprawą jest wprowadzenie kategorii mocy socjologicznej, jako równorzędnej mocy 

fizycznej. Inspiracją były prace wybitnego polskiego cybernetyka Mariana Mazura.  

Każdy system pobiera energię i materię z zewnątrz, przetwarza je (transformuje) i wydaje na 

zewnątrz. Mamy więc wejście systemu, transformację oraz wyjście systemu (w angielskiej 

terminologii: input – transformation – output). Ogólną miarą sprawności systemu jest 

stosunek wyjścia do wejścia. Jest to sprawność transformacji. W wypadku społecznych 

systemów działania mamy na wejściu materię i energię fizyczną, które są przetwarzane na 

dobra i usługi, czyli na energię socjologiczną. Dobra materialne są wymieniane dlatego, że 

pod ich postacią wymienia się wartości. Wartość jest postacią energii społecznej, dlatego 

towary występują w podwójnej roli – jako rzeczy (materia) i jako wartość (energia i 

informacja). 

W każdym systemie działania można wyróżnić przebiegi energetyczne i przebiegi 

informacyjne. W systemach technicznych podział ten daje się dość łatwo wyróżnić, w 

społecznych systemach działania sytuacja jest bardziej złożona. Trzeba dodać, że przebiegi 

informacyjne też są przepływem energii, ale mają odmienną funkcję (mają informować) niż 

przebiegi typowo energetyczne, które mają wykonać pracę. Dwa główne rodzaje mocy to moc 

fizjologiczna (wewnętrzna) oraz moc socjologiczna (zewnętrzna). W artykule po raz pierwszy 

wprowadzam pojęcie mocy cywilizacyjnej, będącej sumą mocy fizycznej (fizjologicznej) i 

mocy socjologicznej, co odpowiada mocy całkowitej systemu wg klasyfikacji Mariana 

Mazura. 

Próby powiązania analiz społecznych z analizami energetycznymi datują się od dość dawna 

(od około 150 lat), ale dopiero cybernetyka postawiła te kwestie we właściwym świetle. 

Mimo to wiele pytań nadal oczekuje na odpowiedź. 

1. Systematyka mocy 

Zaproponowana systematyka mocy odwołuje się do propozycji Mariana Mazura, dotyczącej 

wszelkich systemów (tablica 1). Zgodnie z nią każdy system przetwarzający energię może 

być opisany w kategoriach mocy. Najistotniejsze są tu dwa rodzaje mocy – wewnętrzna 
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(„fizjologiczna”), przetwarzana w samym systemie oraz moc zewnętrzna, przetwarzana w 

otoczeniu systemu
14

. Część mocy wewnętrznej to moc jałowa (potrzebna wyłącznie do 

podtrzymywania funkcji życiowych systemu, np. organizmu), natomiast moc zewnętrzna to 

moc dyspozycyjna (w przypadku organizmów społecznych – socjologiczna). Do pokrywania 

mocy jałowej systemu potrzebna jest energia pobierana z zewnątrz. Jednakże jej pobieranie 

wymaga wykonywania określonej pracy w określonym czasie, na co musi być  zużywana 

część mocy dyspozycyjnej, którą Marian Mazur określił jako moc roboczą
15

. Nadwyżka mocy 

ponad moc jałową oraz roboczą to moc koordynacyjna (swobodna), która służy do 

wywoływania zmian w otoczeniu, zgodnie z interesem systemu (organizmu). 

Tablica 1. Systematyka mocy systemów 

Moc całkowita 

Moc jałowa Moc dyspozycyjna 

Moc robocza Moc koordynacyjna 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie idei zawartych w pracach wybitnego polskiego cybernetyka Mariana 

Mazura. Chodzi głównie o dwie prace: M. Mazur, Cybernetyka i charakter, AULA, Podkowa Leśna 1996 

(pierwsze wydanie – 1976); M. Mazur, Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa 1966. 

Państwo (jednostka polityczna) jako system społeczno-gospodarczo-techniczny jest 

przetwornikiem dwóch rodzajów energii – energii fizycznej oraz energii socjologicznej 

(społecznej). Szczegółową systematykę mocy przedstawia tablica 2. W lewej kolumnie są 

różne nazwy dla mocy wewnętrznej („fizjologicznej), natomiast po prawej – różne nazwy dla 

mocy socjologicznej (zewnętrznej). Na zasadzie konwencji terminologicznej przyjąłem, że 

suma obu energii przetworzonych w jednostce czasu daje nam moc cywilizacyjną, która jest 

odpowiednikiem mocy całkowitej w koncepcji Mariana Mazura.  

  

                                                 

14
 Por. M. Mazur, Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa 1966, s. 152. 

15
 Por. M. Mazur, Cybernetyka i charakter, AULA, Podkowa Leśna 1996, s. 193. 
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Tablica 2. Systematyka mocy państw (jednostek politycznych) 

MOC CYWILIZACYJNA (CAŁKOWITA) 

Moc wewnętrzna (fizjologiczna) Moc zewnętrzna (socjologiczna) 

Moc jałowa Moc działania (moc gospodarcza) 

Moc sterownicza  

(moc przebiegów informacyjnych) 

Moc wykonawcza  

(moc przebiegów energetycznych) 

 

Moc fizyczna 

Moc socjologiczna 

Moc tworzenia Moc niszczenia 

Moc cywilna Moc wojskowa 

Źródło: opracowanie własne. 

Trzeba mocno podkreślić, że zrównanie mocy fizycznej z mocą jałową jest pewnym 

uproszczeniem. Chodzi o to, że część mocy fizycznej pod postacią energii zużywanej w 

gospodarstwach domowych należałoby prawdopodobnie dopisać do mocy socjologicznej
16

. 

Sprawy tej nie rozstrzygnął też M. Mazur, który do mocy socjologicznej (zewnętrznej) 

zaliczył moc, wykraczającą poza moc fizjologiczną (wewnętrzną), ale przecież część mocy 

fizjologicznej (np. pod postacią uzdolnień fizycznych, przejawiających się w pracy, sporcie, 

sztuce) przekształca się w moc socjologiczną. Jeśli dodamy do tego fakt, że energochłonności 

gospodarki narodowej oraz gospodarstw domowych są ze sobą ściśle skorelowane, przyjęte 

uproszczenie nie wydaje się duże. 

W ślad za Raymondem Aronem, przyjąłem prakseologiczną definicję potęgi jednostek 

politycznych, która brzmi: „W najogólniejszym znaczeniu, potęga jest zdolnością do 

czynienia, tworzenia lub niszczenia (podkreśl. moje – M.S.)”
17

. Zdolność do czynienia 

nazwałem mocą (potęgą) gospodarczą, zdolność do tworzenia – mocą (potęgą) cywilną, 

natomiast zdolność do niszczenia – mocą (potęgą) wojskową. Suma mocy fizycznej oraz 

                                                 

16
 Udział gospodarstw domowych w krajowym zużyciu energii w krajach Unii Europejskiej w 2017 r. wahał się 

od 10,7% (Portugalia) do 26,8% (Chorwacja). Średni wskaźnik dla 28 krajów Unii Europejskiej wyniósł 17,2% i 

był mniejszy niż w Polsce (19,0%). Zob.: Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 r., Główny 

Urząd Statystyczny, Warszawa 2019, s. 82. 
17

 R. Aron, Pokój i wojna między narodami (teoria), Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 1995, s.69; R. 

Aron, Peace and War. A Theory of International Relations, New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.) 2003, 

p. 47. Moim zdaniem, we fragmencie definicji: czynienia, tworzenia lub niszczenia, intencje autora lepiej 

oddawałaby zamiana przecinka na myślnik; w efekcie mielibyśmy: czynienia – tworzenia lub niszczenia. 
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mocy socjologicznej (moc tworzenia + moc niszczenia) daje w efekcie moc cywilizacyjną 

(zob. tablicę 2). 

Pojęcie cywilizacji, często występujące obok kultury, jest definiowane bardzo różnie. Często 

te pojęcia są ze sobą utożsamiane. Oto przykład. Ulrich Kull tak definiuje kulturę i 

cywilizację. „Kultura to (…) wszystko, co określona grupa ludzi wytworzyła w określonym 

czasie i na ograniczonym obszarze w konfrontacji ze środowiskiem; wyraża się przez język, 

religię, etykę, państwo, prawo, rzemiosło, technikę, sztukę, naukę itp. W języku niemieckim 

często rozróżnia się między kulturą a cywilizacją, materialną stroną kształtującą życie grupy”. 

„[Cywilizacja to …] całość materialno-technicznych urządzeń danej kultury. Przekształcanie i 

upraszczanie wcześniejszego sposobu życia przez naukę i technikę”
18

.  

Ogólnie można powiedzieć, że są dwa główne podejścia do definiowania cywilizacji. 

Pierwsze wiąże ją z poziomem rozwoju społeczeństwa; wg drugiego, reprezentowanego np. 

przez polskiego historiozofa Feliksa Konecznego – cywilizacja to  „metoda ustroju życia 

zbiorowego”. Nie chodzi więc o poziom rozwoju, ale o zasady, określające całokształt 

współżycia społecznego i pojęcia abstrakcyjne, do jakich odwołuje się społeczność, 

uzasadniając te zasady. Realizacji celu artykułu bardziej odpowiada pierwsze podejście, czyli 

powiązanie cywilizacji z poziomem rozwoju społecznego. To z kolei wysuwa na pierwszy 

plan problem przetwarzania i użytkowania energii w zorganizowanych społecznościach. 

Rola energii w definiowaniu cywilizacji czy kultury została zauważona dość dawno temu. 

Amerykański antropolog Leslie White w pierwszym zdaniu swojego eseju, opublikowanego 

w 1943 r., napisał: „Wszystko we Wszechświecie można opisać w kategoriach energii”
19

. 

Leslie White, będąc przedstawicielem ewolucjonizmu w antropologii kulturowej, chciał 

przywrócić temu podejściu dawny, XIX-wieczny blask. Przeznaczeniem kultury – pisze 

White - jest zaspokajanie potrzeb człowieka. Potrzeby te są dwojakiego rodzaju. Pierwsze to 

te, które można zaspokoić poprzez wykorzystanie zasobów tkwiących w organizmie 

                                                 

18
 U. Kull, Evolution des Menschen. Biologische, soziale und kulturelle Evolution, Stuttgart 1979, s. 72, 73. Cyt. 

za: M. Fleischer, Teoria kultury i komunikacji, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy 

Powszechnej, Wrocław 2002, s. 56. 
19

 Leslie A. White, Energy and the evolution of culture, “American Anthropology”, July-September 1943, Vol. 

45, No. 3, Part 1, s. 335. Na rolę energii w koncepcji White’a wskazuje krótko: Robert Wright, Nonzero. Logika 

ludzkiego przeznaczenia, Prószyński i S-ka, Warszawa b.r.w. (oryginał – 2000), s. 378. 
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człowieka jako takim. Tego rodzaju potrzeby ilustrują np. śpiew, taniec, tworzenie mitów, 

organizowanie klubów lub stowarzyszeń. Drugi rodzaj potrzeb może być zaspokojony jedynie 

poprzez czerpanie zasobów ze świata zewnętrznego. Zaliczyć można do nich narzędzia, broń i 

inne środki, za pomocą których człowiek zapewnia sobie żywność, schronienie przed 

żywiołami i obronę przed wrogami. Zaspokojenie potrzeb duchowych i estetycznych poprzez 

śpiew, taniec, tworzenie mitów etc. jest możliwe tylko wtedy, gdy zaspokojone są potrzeby w 

zakresie pożywienia, ochrony i obrony. Tak więc cała konstrukcja kultury zależy od 

materiałów, środków mechanicznych, łączących człowieka z ziemią
20

.  

Dalej Leslie White formułuje prawo ewolucji kulturowej: kultura rozwija się, gdy wzrasta 

ilość wykorzystanej energii przypadającej w ciągu roku na osobę; albo gdy wzrasta 

wydajność środków technologicznych zaprzęgających tę energię do pracy; albo jedno i 

drugie
21

. Do produkcji dóbr i usług wykorzystywane są dwa rodzaje energii – energię 

człowieka i energię zewnętrzną. Energia człowieka jest czynnikiem stałym, energia 

zewnętrzna – czynnikiem zmiennym. Wzrost ilości dostarczanych dóbr i usług idzie w parze 

ze wzrostem ilości energii zewnętrznej. To z kolei oznacza  więcej towarów i usług na 

jednostkę pracy ludzkiej. Dlatego otrzymujemy prawo: przy innych warunkach 

niezmienionych, kultura rozwija się wraz ze wzrostem wydajności pracy ludzkiej
22

. 

Walka ludzi o przetrwanie wyraża się w niekończących się próbach uczynienia kultury 

bardziej skutecznym narzędziem zapewnienia bezpieczeństwa i przetrwania gatunku. A 

jednym ze sposobów prowadzących do tego jest zwiększenie ilości wykorzystanej energii per 

capita w ciągu roku (czyli zwiększenie mocy! – uwaga moja – M.S.). Drugi sposób poprawy 

kultury jako instrumentu dostosowania i kontroli polega na wymyślaniu nowych i lepszych 

narzędzi oraz ulepszaniu starych
23

. 

Leslie White przywołuje też George’a G. MacCurdy, który 10 lat wcześniej wyraził podobną 

myśl. Według niego, poziom  rozwoju cywilizacji każdej epoki, ludzi lub grupy ludzi mierzy 

się umiejętnością wykorzystania energii do rozwoju lub zaspokojenia potrzeb człowieka. 

Energia jest dwojakiego rodzaju, wewnętrzna i zewnętrzna. Energia wewnętrzna jest to 

                                                 

20
 Por. Leslie A. White, Energy and …, op. cit., s. 336. 

21
 Ibidem, s. 338. 

22
 Ibidem, s. 346. 

23
 Ibidem, s. 339. 
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energia ludzkiego ciała, a jej podstawą jest pożywienie. Energia zewnętrzna występuje poza 

ludzkim organizmem, a jej podstawą jest paliwo. Człowiekowi udało się wykorzystać wielki 

zasób energii zewnętrznej. Dzięki własnej energii wewnętrznej oraz pozyskanej ze źródeł 

zewnętrznych, był w stanie przeciwstawić się niesprzyjającym siłom naturalnego środowiska. 

Różnica między tymi dwiema przeciwnymi siłami stanowi miernik cywilizacji (podkreśl. moje 

– M.S.)
24

. 

Jak powiedzieliśmy wyżej, na moc cywilizacyjną składają się moc fizyczna i moc 

socjologiczna. Moc socjologiczna jest wynikiem połączenia czynników duchowych 

(informacyjnych), cielesnych i fizycznych (materialnych, rzeczowych), które dadzą się łatwo 

odnaleźć w dowolnej grupie społecznej. To samo dotyczy systemu działań społecznych 

różnych grup – państw, partii politycznych, przedsiębiorstw, rodzin czy jednostek. Można 

mówić jedynie o specyfice – np. państwa dysponują regularną armią czy policją, zastrzegając 

sobie monopol na użycie przemocy. Mimo tego monopol ten nigdy nie występuję w czystej 

postaci. W mniejszych grupach łatwo znajdziemy namiastki siły militarnej czy policyjnej. 

Grupy przestępcze dysponują własnymi uzbrojonymi „żołnierzami”. Osoby powszechnie 

znane (bogaci biznesmeni, wybitni artyści) często korzystają z prywatnej ochrony. Jednostki 

również mogą wykorzystywać swoją siłę fizyczną, wspomaganą różnymi narzędziami.  

W każdym systemie możemy wyróżnić przebiegi energetyczne i przebiegi informacyjne. W 

systemach technicznych podział ten daje się dość łatwo wyróżnić, tym bardziej, że chodzi o 

przekształcenie jednej energii fizycznej w inny rodzaj energii fizycznej. W społecznych 

systemach działania sytuacja jest bardziej złożona, gdyż chodzi w nich o przekształcenie 

energii fizycznej w energię socjologiczną. Trzeba dodać, że przebiegi informacyjne też są 

przepływem energii, ale mają odmienną funkcję (mają informować) niż przebiegi typowo 

energetyczne, które mają wykonać pracę. Z tego punktu widzenia wydaje się naturalne, że 

przepływy energii fizycznej mają charakter roboczy, wykonawczy. Tak jednak nie jest – 

przepływy te mają charakter informacyjny, natomiast przepływy energii socjologicznej mają 

charakter roboczy, wykonawczy, gdyż mają za zadanie wykonać pracę. Tą pracą jest 

zaspokajanie potrzeb ludzi. Niezgoda jest więc pozorna. „Energia jest zużywana na pracę 

                                                 

24
 George G. MacCurdy, Human Origins, New York, 1933, Vol. 11, pp. 134-135. Przyt. za: Leslie A. White, 

Energy and …, op. cit., s. 356. 
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zarówno w procesach roboczych (np. napędowych, grzejnych itp.) jak i w procesach 

sterowniczych, ale z taką różnicą, że w procesach roboczych wykonanie pracy i wynikające 

stąd zużycie określonej ilości energii jest celem (ideałem byłoby zużycie ilości energii nie 

większej niż teoretycznie niezbędne, tj. uniknięcie strat energii), podczas gdy w procesach 

sterowniczych  celem nie jest praca, lecz informowanie (ideałem byłoby zużycie energii 

równej zeru)”
25

. W tym kontekście zadziwia głębia spojrzenia Ludwiga von Misesa, który 

napisał: „produkcja nie jest czymś fizycznym, materialnym i zewnętrznym; jest zjawiskiem o 

charakterze duchowym i intelektualnym”
26

. I w innym miejscu: „produkcja jest zjawiskiem o 

charakterze duchowym, intelektualnym i ideologicznym”
27

. Oczywiście produkcja jest też 

zjawiskiem o charakterze fizycznym, ale jest ono wtórne wobec procesów psychicznych. 

Potęga państw może być rozpatrywana w dwóch wymiarach – zasobowym (jako energia 

potencjalna czy potencjał) oraz w wymiarze strumieniowym (jako moc). Szacowanie 

potencjału jest o wiele trudniejsze i bardziej pracochłonne niż obliczanie mocy. Zastosowany 

w dalszych partiach model pomiaru potęgi państw ujmuje ją w kategoriach mocy, dlatego 

moc i potęga będą traktowane jako synonimy. 

Wątpliwości może wzbudzić potraktowanie przeze mnie mocy fizycznej jako mocy 

sterowniczej. Jest to sprzeczne z intuicją oraz z tezami zawartymi w literaturze, zwłaszcza 

ekonomicznej. Ekonomiści stosujący podejście systemowe wyróżniają dwie sfery gospodarki 

– sferę realną i sferę regulacji. Jeden z wybitnych ekonomistów węgierskich János Kornai (ur. 

1928) tak zdefiniował obie sfery. „Realnymi procesami systemu gospodarczego są procesy 

materialne, fizyczne. Należy do nich produkcja (włącznie z transportem, magazynowaniem, 

usługami materialnymi itd.), konsumpcja i obrót. Procesami regulacyjnymi systemu 

gospodarczego są procesy myślowe. Należy do nich postrzeganie, przekazywanie i 

przetwarzanie informacji, przygotowywanie i podejmowanie decyzji. Procesy realne opisują 

zmienne realne, procesy regulacyjne – zmienne regulacyjne. Jednoznaczne oddzielenie 

                                                 

25
 M. Mazur, Jakościowa teoria informacji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1970,  

s. 85. 
26

 L. von Mises, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, przeł. Witold Falkowski, Instytut Ludwiga von 

Misesa, Warszawa 2007, s. 121. 
27

 Ibidem, s. 121. 
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procesów realnych i regulacyjnych nazywamy dualnym opisem systemu gospodarczego”
28

.  

W różnych dyscyplinach naukowych, jak również w języku potocznym, często bez 

wyraźnego uświadomienia, sfery te bywały nazywane odpowiednio: baza – nadbudowa; 

cywilizacja – kultura; ciało – dusza; podsystem roboczy – podsystem kierowniczy; sfera 

materialna – sfera niematerialna (informacyjna); sfera rzeczowa – sfera finansowa; twarda 

potęga – miękka potęga. 

2. Miary sprawności 

W artykule przedstawię dwie główne miary sprawności energetyczno-informacyjnej państw – 

energochłonność PKB oraz energochłonność potęgi gospodarczej jako mocy socjologicznej. 

2.1. Energochłonność PKB 

Energochłonność PKB jest znaną i stosowaną miarą w ekonomii, a także w innych naukach. 

Ma ona nieco uboższą treść niż energochłonność potęgi, ale jest bardzo ważnym środkiem 

opisu rozwoju gospodarczego. Szczególnie przydatna jest w analizach historycznego procesu 

rozwoju różnych krajów. 

Wykresy 1 i 2 przedstawiają szacunki energochłonności dla czołowych państw świata w 

latach 1815-2010. Można je uznać za zaskakujące. Po pierwsze, widać ogromne przesunięcia 

w czasie trendów energochłonności poszczególnych mocarstw w czasie. Po drugie, większe 

podobieństwo występuje w zakresie amplitudy. Podczas gdy Wielka Brytania, Stany 

Zjednoczone i Rosja osiągnęły maksimum energochłonności na podobnym poziomie (ale w 

różnym czasie), maksimum dla Japonii oraz Indii okazało się znacznie niższe. 

Prawdopodobnie główną przyczyną było późniejsze wejście na wyższy etap rozwoju i 

państwa te mogły skorzystać z efektów postępu technologicznego. Może to też oznaczać, że 

energochłonność PKB Rosji nie musiałaby być tak wysoka, gdyby nie przyjęta strategia 

rozwoju w czasach Związku Radzieckiego oraz cechy komunistycznego systemu 

gospodarczego. Wszystkie kraje komunistyczne cechowała wysoka energochłonność 

gospodarki. 

                                                 

28
 J. Kornai, Anti-Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973, s. 68-69. 
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Wykres 1. Energochłonność PKB Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Japonii i 

Rosji/byłego ZSRR

 
Źródło: Ch. Rűhl, P. Appleby, J. Fennema, A. Naumov, M. Schaffer, Economic Development and the Demand 

for Energy: A Historical Perspective on the Next 20 Years, s. 9, 14 

(https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-

outlook/economic-development-demand-for-energy.pdf - 21.12.2019). 

Wykres 2. Energochłonność PKB dla świata, Stanów Zjednoczonych, Chin i Indii

Źródło: Ch. Rűhl, P. Appleby, J. Fennema, A. Naumov, M. Schaffer, Economic Development and the Demand 

for Energy: A Historical Perspective on the Next 20 Years, s. 9, 14 

(https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-

outlook/economic-development-demand-for-energy.pdf - 21.12.2019). 

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/economic-development-demand-for-energy.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/economic-development-demand-for-energy.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/economic-development-demand-for-energy.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/economic-development-demand-for-energy.pdf
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Na tym tle rysuje się uwaga ogólniejszej natury. Trendy energochłonności w różnych krajach 

rozpatrywane w dłuższym okresie mają ustalony wzorzec – do pewnego momentu 

energochłonność a rośnie, następnie (z reguły wolniej) maleje (wzorzec ten jest zbliżony do 

tzw. krzywej dzwonowej). Na przykład energochłonność PKB Wielkiej Brytanii rosła do 

około 1880 r., a następnie zaczęła powoli spadać. Ten punkt zmiany trendu dla Stanów 

Zjednoczonych wypadł o 40 lat później, a dla Rosji dopiero około 2000 r. Japonia osiągnęła 

ten punkt około 1970 r. (choć już w 1920 był niewiele niższy), natomiast Chiny dwukrotnie – 

pierwszy raz około 1960 r., po raz drugi około 1980 r. Świat osiągnął maksimum 

energochłonności około roku 1910 (mniej więcej 10 lat przed Stanami Zjednoczonymi), co 

utrzymało się bez większych wahań aż do 1970 r.; od tego roku zaczęła zauważalnie spadać
29

. 

2.1.1. Energochłonność mocy socjologicznej 

Główną miarą sprawności energetyczno-informacyjnej państw jest energochłonność mocy 

socjologicznej, czyli wielkość zużycia energii fizycznej w czasie na jednostkę mocy 

socjologicznej. W związku z tym, że w istocie wyraża on udział mocy jałowej w mocy 

całkowitej, zasługuje na to, by nazwać go wskaźnikiem ociężałości: 

𝜀 = 𝑀𝐹/𝑀𝑆, 

gdzie:  

𝜀 − energochłonność mocy socjologicznej, 

MF – moc fizyczna, 

MS – moc socjologiczna. 

 

Wskaźnik energochłonności można by też wyrażać jako udział mocy fizycznej w mocy 

cywilizacyjnej. Miałby on inną wartość liczbową, ale przekazywałby tę samą informację. 

Można również stosować miarę odwrotną (1/𝜀), czyli MS/MF. W tym wypadku będzie to 

efektywność (wydajność) społeczna energii fizycznej zużytej w jednostce czasu.  

                                                 

29
 Por. Ch. Rűhl, P. Appleby, J. Fennema, A. Naumov, M. Schaffer, Economic Development …, op. it., s. 9, 14. 
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Stosunek mocy fizycznej do mocy socjologicznej w danym kraju zależy od wielu czynników 

takich, jak: stadium rozwoju, struktura gospodarki, rozległość terytorialna, gęstość 

zaludnienia, klimat oraz poziom organizacji, zarządzania, wiedzy, umiejętności i dyscypliny 

społecznej. Obie miary można nazwać ilorazem informacji - jest to miara zaawansowania 

procesów organizacyjno-produkcyjnych i usługowych w społeczeństwie; innymi słowy, to 

miara opanowania przyrody; mówiąc jeszcze inaczej – miara „informacyjności 

społeczeństwa”. Dąży ona do zera lub – w postaci odwróconej - do nieskończoności. 

Tabela 1. przedstawia charakterystykę energetyczno-informacyjną wybranych państw. 

Zawiera ona dane odnośnie do trzech rodzajów mocy – fizycznej, socjologicznej oraz 

cywilizacyjnej. Moc fizyczna jest wyrażana przez zużycie energii pierwotnej w danym kraju 

w ciągu roku (Total Primary Energy Supply – TPES)
30

. Za moc socjologiczną przyjmuję 

potęgę (moc) gospodarczą z mojego modelu. Suma obu mocy daje moc cywilizacyjną. Model 

pozwala liczyć również potęgę (moc) wojskową, która jest częścią potęgi gospodarczej. Moc 

wojskowa, jako zależna bezpośrednio od decyzji polityków, jest mniej stabilna i mniej nadaje 

się do badania energochłonności. Niemniej jednak mogłoby być ciekawe zbadać, czy istnieje 

istotny związek między militaryzacją a energochłonnością. Dwie ostatnie kolumny tabeli 

zawierają ocenę sprawności energetyczno-informacyjnej w dwóch „odsłonach”. 

Postać modelu jest następująca: 

 

𝑃𝑒 = (𝐺𝐷𝑃)0,652 × 𝐿0,217 × 𝑎0,109; 

 

𝑃𝑚 = (𝑀𝐸)0,652 × 𝑆0,217 × 𝑎0,109. 

 

                                                 

30
 Energia pierwotna jest to suma energii zawartej w pierwotnych nośnikach energii, tzn. pozyskiwanych 

bezpośrednio z natury. Należą do nich (w niewielkim uproszczeniu): węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa 

naftowa, gaz ziemny, torf do celów opałowych, drewno opałowe, paliwa opałowe stałe roślinne i zwierzęce, 

energia wody, energia wiatru, energia słoneczna, energia geotermalna. Mtoe (million tons of oil equivalent)  - 

energetyczny równoważnik  miliona ton ropy naftowej. 
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Oznaczenia: 

Pe – potęga (moc) gospodarcza, 

Pm – potęga (moc) wojskowa, 

GDP – produkt krajowy brutto, 

L – liczba ludności, 

a – powierzchnia terytorium, 

ME – wydatki wojskowe, 

S – liczba żołnierzy służby czynnej
31

. 

 

Tabela 1. Charakterystyka energetyczno-informacyjna pierwszych 25 państw 

uszeregowanych wg mocy socjologicznej, czyli potęgi gospodarczej (2017, moc fizyczna i 

socjologiczna podana w procentach potęgi świata)  

 

 

 

Państwa 

Moc 

fizyczna 

(MF) 

Moc 

socjologiczna 

(MS) 

Moc 

cywilizacyjna 

(MC=MF+MS) 

MF/MS 

(𝜀) 

MS/MF 

(1/𝜀) 

 ŚWIAT 100 100 200 1 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Chiny 

USA 

Indie 

Japonia 

Brazylia 

Niemcy 

Rosja 

Francja 

UK 

Kanada 

Indonezja 

Meksyk 

21,925 

15,425 

6,312 

3,092 

2,077 

2,227 

5,240 

1,769 

1,259 

2,069 

1,747 

1,289 

15,211 

14,954 

4,848 

3,485 

3,114 

2,631 

2,602 

2,098 

1,931 

1,869 

1,750 

1,638 

37,136 

30,379 

11,16 

6,577 

5,191 

4,858 

7,842 

3,867 

3,19 

3,938 

3,497 

2,927 

1,441 

1,031 

1,302 

0,887 

0,667 

0,846 

2,014 

0,843 

0,652 

1,107 

0,998 

0,787 

0,694 

0,969 

0,768 

1,127 

1,499 

1,181 

0,497 

1,186 

1,534 

0,903 

1,002 

1,271 

                                                 

31
 Zob. np.: M. Sułek, Potęga państw. Modele i zastosowania, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013, rozdz. 

V; M. Sułek, Wprowadzenie do metrologii nauk o bezpieczeństwie i obronności, (w:) R. Białoskórski, P. Górny 

(red.), Metrologia nauk o bezpieczeństwie i obronności, UP-H, Siedlce 2018, s. 29-30. 
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Państwa 

Moc 

fizyczna 

(MF) 

Moc 

socjologiczna 

(MS) 

Moc 

cywilizacyjna 

(MC=MF+MS) 

MF/MS 

(𝜀) 

MS/MF 

(1/𝜀) 

 ŚWIAT 100 100 200 1 1 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Włochy 

Australia 

Hiszpania 

Korea Pd. 

Turcja 

Argentyna 

Arabia Saud. 

Nigeria 

Iran 

Pakistan 

Tajlandia 

POLSKA 

RPA 

1,098 

0,909 

0,902 

2,020 

1,051 

0,611 

1,512 

1,124 

1,872 

0,748 

0,988 

0,743 

0,946 

1,588 

1,455 

1,233 

1,167 

1,099 

0,917 

0,877 

0,792 

0,776 

0,683 

0,675 

0,615 

0,599 

2,686 

2,364 

2,135 

3,187 

2,15 

1,528 

2,389 

1,916 

2,648 

1,431 

1,663 

1,358 

1,545 

0,691 

0,625 

0,732 

1,731 

0,956 

0,666 

1,724 

1,419 

2,412 

1,095 

1,464 

1,208 

1,580 

1,446 

1,601 

1,367 

0,578 

1,046 

1,501 

0,580 

0,705 

0,415 

0,913 

0,683 

0,828 

0,633 
Źródło: obliczenia własne na podstawie odpowiednich źródeł: dla mocy fizycznej – 2019 Key World Energy 

Statistics (https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf 

actualites/Key_World_Energy_Statistics_2019.pdf - 22.12.2019); dla mocy socjologicznej – R. Białoskórski Ł. 

Kiczma, M. Sułek, National Power Rankings of Countries 2019, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warsaw 

2019, tab. 1, s. 14-15 (http://prnet.org.pl/img/pub/national-power-rankings-of-countries-2019.pdf - 22.12.2019). 

 

Podawanie potęgi cywilizacyjnej świata jako 200 może wydawać się niewygodne, ale tak 

wynika z przyjętej definicji. Możliwy jest sztuczny zabieg, polegający na przyjęciu i w tym 

wypadku potęgi świata za 100, ale może to być w niektórych sytuacjach mylące. 

  

https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf%20actualites/Key_World_Energy_Statistics_2019.pdf
https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf%20actualites/Key_World_Energy_Statistics_2019.pdf
http://prnet.org.pl/img/pub/national-power-rankings-of-countries-2019.pdf
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Wykres 3. Efektywność socjologiczna mocy fizycznej (2017) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu tab. 1.  

Do krajów o największej energochłonności socjologicznej (czyli najmniejszej efektywności 

mocy fizycznej) należą Iran i Rosja. Dużą energochłonnością charakteryzują się też Tajlandia, 

Chiny i Nigeria. Najmniej energochłonnymi, czyli najbardziej wydajnymi energetycznie, są: 

Australia, Wielka Brytania, Argentyna i Japonia. Co warto podkreślić, nie ma żadnej istotnej 

zależności między wielkością potęgi (mocy) gospodarczej a energochłonnością. 

Należy podkreślić, że ocena sprawności energetyczno-informacyjnej państw wyłącznie na 

podstawie wskaźnika energochłonności potęgi (mocy) socjologicznej może być myląca. Jeśli 

jest to możliwe, należy zbadać, czy dane państwo jest na etapie rosnącej energochłonności, 

czy raczej na etapie energochłonności malejącej. Ważną zmienną jest charakter systemu 

gospodarczego – badania pokazują, że gospodarki nierynkowe zużywają o wiele więcej 

energii niż gospodarki rynkowe. Dodatkowo powinno się uwzględnić rozległość terytorialną 

oraz klimat (zużycie energii na pokonywanie przestrzeni oraz ogrzewanie lub chłodzenie).  

Podsumowanie 

Celem artykułu było przedstawienie metodyki analizy sprawności państw w kategoriach 

cybernetycznych. Punktem wyjścia rozważań było stwierdzenie, wg którego każdy system 
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Efektywność socjologiczna mocy fizycznej (2017) 
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przetwarzający energię może być opisany w kategoriach mocy. W artykule wyróżniłem trzy 

kategorie mocy, opisujące państwo jako przetwornik energii: moc fizyczną, moc 

socjologiczną i moc cywilizacyjną. Na ich bazie policzyłem dwa wskaźniki sprawności 

informacyjno-energetycznej (wyrażające de facto to samo): energochłonność mocy 

socjologicznej oraz jego odwrotność, czyli efektywność socjologiczną mocy fizycznej. 

Do analizy przyjąłem 25 państw, uszeregowanych wg wielkości mocy socjologicznej  

w 2017 r. Spowodowało to, że pominięte zostały państwa o mniejszej randze – część z nich 

charakteryzowała się lepszymi i gorszymi wskaźnikami efektywności niż państwa przyjęte do 

badania. Mimo tego, że wziąłem pod uwagę stosunkowo nieliczną grupę państw (na świecie 

jest ich około 200), analiza pokazała bardzo duże zróżnicowanie tego wskaźnika między 

uwzględnionymi państwami. Stosunek sprawności państwa o najgorszym i najlepszym 

wyniku wyniósł aż 4,3 do 1. Jest rzeczą zrozumiałą, że charakter wyników został 

zdeterminowany przez dobór państw, dlatego w dalszych badaniach należałoby przyjąć do 

analizy dłuższy okres oraz większą liczbę państw. 
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Assessment of state’s energy and information efficiency 

Summary: From the cybernetic point of view, the state is an energy converter. Due to 

the fact that it is an economic and technical system, it processes two types of energy - 

physical energy (as mechanical, electrical, chemical, thermal energy) that is the input 

and sociological (social) energy that is the output. The effectiveness of this system is 

assessed by the ratio of output to input. 

In relation to states, the basic form of sociological power is national power. A simple 

measure of efficiency is therefore the ratio of sociological power to physical power. 

The same idea is expressed by the reverse of this relationship. In the first case we are 

dealing with the sociological efficiency of physical power, in the second - the energy 

intensity of sociological power. Presenting the methodology for measuring both forms 

of state efficiency is the aim of this article. My own model was used to measure the 

power of states. The source of data regarding physical power was the International 

Energy Agency. 

For the first time I also introduce the concept of civilization power as the sum of 

physical power and sociological power, which corresponds to the total power in the 

cybernetic concept of Marian Mazur. 

Key words: civilization power, physical power, sociological power, civil power, 

military power, energy intensity of sociological power, sociological efficiency of 

physical power. 
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Ocena ex-ante projektów i jej znaczenie 
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Streszczenie: W artykule omawiane jest znaczenie oceny projektu na etapie ex-ante i 

jej wpływ na proces realizacji innowacyjnego projektu przez małe i średnie 

przedsiębiorstwa. Autorka stara się odpowiedzieć na nurtujące wielu pytania o 

przyczyny stojących u podstaw niepowodzeń przedsięwzięć, które w wyniku 

procedury konkursowej zostały zakwalifikowane do realizacji, a co za tym idzie, 

otrzymały znaczne dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych na podjęcie działań. W 

referacie przedstawiono siedem wybranych przypadków nieukończonych projektów; 

przyczyny ich niepowodzeń oraz środki finansowe przyznane beneficjentom. 

Omówiono także skutki braku pomyślnego zakończenia projektu zarówno dla 

beneficjenta, donatora, jak i finansów publicznych. W podsumowaniu wymieniono 

czynniki, które uwzględnione podczas oceny ex-ante mogą przyczynić się do 

zmniejszenia liczby projektów kończących się fiaskiem.  

Słowa kluczowe: ocena, ocena ex-ante, projekt, studium przypadków, studium 

wykonalności, beneficjent, jednostka finansująca, donator 

Wstęp 

Choć środki własne firm są głównym źródłem finansowania działalności innowacyjnej
32

, to 

jednak wiele z nich, w szczególności małych i średnich (MŚP), nie jest w stanie
 
prowadzić 

działalności innowacyjnej bez wsparcia ze źródeł zewnętrznych. Najważniejsze z nich to 

kredyty bankowe, pożyczki, leasing i środki publiczne
33

. 

Korzystanie na wyżej wymieniony cel ze środków publicznych odbywa się w ramach 

ogłoszonych konkursów. Udział w konkursach, uzyskanie dofinansowania
34

 i pomyślne 

                                                 

32
Wg PARP głównym źródłem finansowania działalności innowacyjnej w latach 2017-2019 były środki własne 

firm (91% ogółu firm aktywnych innowacyjnie). Źródło: Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw. 

Wyniki III edycji badania 2020, s. 6 https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport_Monitoring-

innowacyjnoci-polskich-przedsibiorstw-III-edycja-2020.pdf (z dnia: 17-10-2020) 
33

Tamże, wg PARP wykorzystywane kredyty bankowe, pożyczki lub leasing to 38%, środki z funduszy Unii 

Europejskiej  -  25%, a z budżetu państwa 14%. Ponadto firmy korzystają także z funduszy kapitału ryzyka oraz 

innych niż fundusze europejskie środków pozyskanych z zagranicy. 
34

Dofinansowanie - środki finansowe (wypłacane w formie refundacji lub zaliczki) przeznaczone na realizację 

projektu w ramach określonego programu operacyjnego. http://www.prometeia.pl/kluczowe-pojecia-zwiazane-

dotacjami-unijnymi-46, z dnia 18.11.2020; Dotacje - definiowane są jako podlegające szczególnym zasadom 

rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy 

celowych przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów 

mailto:gozarek@wp.pl
https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport_Monitoring-innowacyjnoci-polskich-przedsibiorstw-III-edycja-2020.pdf
https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport_Monitoring-innowacyjnoci-polskich-przedsibiorstw-III-edycja-2020.pdf
http://www.prometeia.pl/kluczowe-pojecia-zwiazane-dotacjami-unijnymi-46
http://www.prometeia.pl/kluczowe-pojecia-zwiazane-dotacjami-unijnymi-46
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zakończenie projektu to dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw szansa na realizację 

innowacyjnych pomysłów, a co za tym idzie na rozwój. Jednak obok wielu pomyślnie 

zakończonych projektów, są również takie, które nie zrealizowały zakładanych celów i 

zakończyły się niepowodzeniem. Przykładowo, wg najnowszych danych udostępnionych 

przez PARP w latach 2016 – 2018 prawie co piaty program nie został ukończony - został 

przerwany
35

. Zatem zmarnowane zostały nie tylko środki publiczne, które mogłyby być 

wykorzystane przez innych, ale także czas, energia i wkład pracy w przygotowanie wniosku 

aplikacyjnego, częściową realizację zarówno składających wniosek aplikacyjny jak i 

wszystkich tych którzy ten projekt oceniali, przygotowywali stosowne dokumenty dla 

beneficjenta, czy też monitorowali częściowy przebieg prac. 

W referacie poruszony zostanie problem znaczenia oceny projektu na etapie ex-ante. Wiele 

opracowań z zakresu oceny projektów skupia się przede wszystkim na ocenie ex-post, 

traktując dość pobieżnie problematykę oceny ex-ante. W swych rozważaniach autorka pragnie 

skupić się tylko na etapie oceny ex-ante i wykazać jej niebagatelny wpływ na proces realizacji 

projektu. 

Merytoryczna ocena na tym etapie siłą rzeczy skupia się na procesie planowania, czyli 

stopniu przygotowania projektu do jego realizacji. Innymi słowy oczekuje się, że badanie to 

da odpowiedź na zasadnicze pytanie, czy projekt jest wykonalny oraz czy ma szanse na 

osiągnięcie zakładanych celów, biorąc pod uwagę wszystkie rygory wiążące się z 

wykorzystaniem dofinansowania. Jest to o tyle istotne, że jeśli ocena nie będzie trafna i do 

dofinansowania zostanie zakwalifikowany niedostatecznie przygotowany projekt, wtedy 

przyznane środki publiczne zostaną, jak wspomniano wyżej, zmarnowane. 

                                                                                                                                                         

międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Ustawa z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 855 z późn. zm.), art. 126 
35

Dane dotyczące rozwiązanych umów  z lat 2016-18 udostępnione przez PARP w ramach dostępu do informacji 

publicznej (z dnia 28.10.2020) dotyczą procentu umów rozwiązanych do umów podpisanych trzech programów 

unijnych: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (10,61%), Program Operacyjny Polska Wschodnia (5,32%), 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (38,05%); łączna liczba rozwiązanych umów wynosi 315, co 

stanowi średnio około 18% nieudanych projektów. 

Zob. także: dane dotyczące przerwanych lub nieukończonych projektów z lat 2004-2008, Dziekoński K.: 

Projekty w innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstwach, [w] Economy and Management – 4/2011, s. 

130 
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W opracowaniu autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytania: dlaczego pozytywnie 

zaopiniowane przez ekspertów projekty nie zakończyły się sukcesem?; czy na etapie oceny 

ex-ante można przewidzieć, że z zakwalifikowanym do realizacji projektem mogą mieć 

problemy zarówno realizatorzy jak i jednostka finansująca?; czy można wyróżnić kryteria 

oceny, które implicite sygnalizują możliwość zakłócenia przebiegu projektu, który 

uniemożliwi osiągnięcie sukcesu?
36

 

Zgodnie z literaturą przedmiotu na etapie oceny ex-ante należy skupić się na badaniu przede 

wszystkim: celowości (czyli zgodności celów podstawowych i nadrzędnych z potrzebami 

interesariuszy), spełniania wymagań instytucji finansującej, wykonalności i przewidywanej 

efektywności projektu. Wydaje się że największym wyzwaniem i trudnością dla oceniających 

wniosek jest badanie wykonalności i przewidywanej efektywności projektu, a wydana ocena 

w dużej mierze zależy od jakości wykorzystanych podczas prac narzędzi, a także wiedzy, 

doświadczenia i subiektywnych odczuć ekspertów. Jest to szczególnie istotne w projektach 

innowacyjnych, których realizacja obarczona jest największym ryzykiem. 

Artykuł został przygotowany na podstawie następujących metod badawczych: analizę 

literatury przedmiotu, analizę wybranych dokumentów
37

 - studium przypadku projektów 

nieukończonych dofinansowanych ze środków publicznych oraz na podstawie wypowiedzi 

nielicznych
38

 osób obwinionych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

O ocenie działań 

Termin „ocena” najogólniej ujmując jest to opinia o czymś, innymi słowy jest to sąd 

wartościujący wyrażający pozytywne lub negatywne stanowisko oceniającego do sprawy, 

przedmiotu, projektu. Jest to także zamierzona obiektywizacja „sytuacji powstałej w wyniku 

implementacji projektu w celu  jej wartościowania”
39

. Ocena może być trafna lub mniej 

                                                 

36
Wybrane przypadki dotyczą nieukończonych projektów innowacyjnych, które zostały zgłoszone przez 

jednostkę finansującą celem rozpatrzenia podejrzenia winy naruszenia dyscypliny finansów publicznych do 

Komisji Orzekającej o Naruszeniu Dyscypliny Finansów Publicznych (której autorka jest członkiem). 
37

Zgłoszonych do Międzyresortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów 

Publicznych 
38

Beneficjenci podejrzani o naruszenie dyscypliny finansów publicznych bardzo rzadko starają się podjąć 

własnej obrony przed komisją orzekającą. 
39

Za Drobniak A.: Podstawy oceny…, [w] Voogd H.: Mulitcriteria Evaluation for Urban and Regional Planning. 

Pion Ltd., London 1983, s. 15.   
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trafna, bowiem oceniający nie posiadają pełnej wiedzy o danym obiekcie; analizując 

posługują się tylko niektórymi wybranymi czyli niekompletnymi danymi i informacjami 

opartymi na wypracowanych modelach lub schematach. Ocena nosi także znamiona 

subiektywizmu – wydawana jest przez pryzmat personalnego postrzegania rzeczywistości. 

Podstawy teorii oceny
40

 wywodzą się z nurtów filozoficznych takich jak: 

 Pozytywizm – uwypukla znaczenie wiedzy empirycznej opartej na powtarzalnym 

badaniu danego zjawiska. Innymi słowy, główną podstawą formułowanych twierdzeń, 

zasad, modeli i ogólnych praw nad badanym zjawiskiem jest doświadczenie. Podczas 

procesu oceny badane są dane ilościowe – zależności między nakładami i wynikami 

projektu. Ograniczenia - to posługiwanie się wybranymi, niepełnymi informacjami i 

danymi, to także posługiwanie się narzędziami i technikami oceny wprowadzającymi 

uproszczenia i uśrednienia, które nie oddają prawdziwych rezultatów projektu. 

Przekonanie, że zawsze istnieje pewna zależność między nakładami a rezultatami 

projektu, powoduje, że nie jest uwzględniane otoczenie czyli kontekst lokalny lub 

regionalny, który może wpływać na osiągane efekty, zniekształcając schematyczny 

model rzeczywistości. Istotne ograniczenie, to także subiektywne postrzeganie 

rzeczywistości przez ludzi w procesie oceny. Mimo tych ograniczeń jest to podejście 

dające możliwość interpretacji wyników, co powoduje, że często wykorzystują je 

praktycy. 

 Konstruktywizm – odrzuca dochodzenie i uzyskiwanie obiektywnej wiedzy na temat 

jakiegoś zjawiska. Rozumienie zjawisk odbywa się poprzez dedukcję, tj. metodę 

rozumowania polegającą na wyprowadzaniu logicznych wniosków z założeń uznanych za 

prawdziwe41. W tym wypadku osoba oceniająca jest istotnym elementem procesu oceny, 

bowiem wiele zależy od narzędzi, technik i danych, jakich użyje w procesie oceniania. 

 Realizm – uwypukla wykorzystywanie szeregu dokumentów, tj. strategii, zbioru polityk, 

programów projektów (nazywanych w literaturze przedmiotu „czarną skrzynką”). Celem 

jest ujawnienie mechanizmów (wynikających z kontekstu, tj. uwarunkowań społecznych, 

ekonomicznych, prawnych i środowiskowych) mających wpływ na zmiany w szerszym 

                                                 

40
Drobniak A., s.30 

41
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/dedukcja;2554342.html 
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otoczeniu. Innymi słowy, ocena w ujęciu realizmu bada zależności między kontekstem, 

mechanizmem i wynikami. Omawiane podejście stosowane jest w ocenie wskaźnikowej, 

gdy badana jest zgodność projektu z dokumentami, co często ma miejsce w projektach 

finansowanych ze źródeł unijnych. 

 Prakseologia - prakseologiczne ujęcie oceny działań składa się z komponentu 

filozoficznego i technicznego. Ocena prakseologiczna skupiona jest na skutkach działania 

oraz procesach, które prowadzą do zgodnego z założeniami ukończenia tego działania. 

Prakseologia skoncentrowana jest na ocenianiu o charakterze utylitarnym (praktyczna 

korzyść). W ocenie prakseologicznej (sprawnościowej) ważny jest cel działania i metody 

działania. Ale nie tylko - ważny jest także wykonawca (sprawca), jego cechy, podejście, 

zachowanie, a także kontekst - zależne i niezależne czynniki, które zmieniają się w czasie 

i mogą mieć istotny wpływ na sukces lub porażkę realizowanego przedsięwzięcia. 

Klasyczne prakseologiczne podejście do wartościowania działań bada sprawność 

projektów pod względem skuteczności, ekonomiczności i korzystności. Skuteczność 

sprawdza, czy został osiągnięty cel (pozytywny wynik) i w jakim zakresie. 

Ekonomiczność określa gospodarność danego działania. Korzystność bada relację 

uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. A. Gwiazda
42

 dokonując analizy ocen 

prakseologicznych przyjmuje sześć czynników: użyteczność, celowość, dokładność, 

skuteczność, racjonalność i gospodarność (ekonomiczność). Wg niego planowane 

przedsięwzięcie (przed decyzją o realizacji) należałoby oceniać pod względem celowości, 

racjonalności i użyteczności, a zrealizowane - z perspektywy dokładności, gospodarności 

i skuteczności. 

O merytorycznej ocenie ex-ante 

Ocenę można rozpatrywać m.in. z uwagi na kryterium czasu, podczas którego projekt jest 

poddany analizie oceniającej. I tak, ocena może być przeprowadzona po realizacji danego 

działania (ocena ex-post, retrospektywna) i przed podjęciem decyzji o realizacji danego 

działania (ocena ex-ante, prospektywna). Na każdym etapie ocena dokonywana jest na 

podstawie określonego zestawu mierników (kryteriów), będących podstawą do podjęcia 

                                                 

42
Gwiazda A.: Metodyka oceny sprawności zarządzania, s.558-559 

http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2010/64_Gwiazda_A.pdf z dnia 14.10.2020 

http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2010/64_Gwiazda_A.pdf
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określonych decyzji. Zatem ocena ex-ante składa się z następujących etapów: 

przygotowywanie kryteriów oceny, badanie stopnia spełnienia kryteriów, wybór projektów do 

dofinansowania, a jej docelową funkcją jest przyjęcie lub odrzucenie przedstawionej 

koncepcji projektu do realizacji. 

Podczas oceny ex-ante analizuje się rozwiązania pod kątem zdolności osiągania celów oraz 

poprawności struktury istotnych elementów projektu. Zatem skupia się na fazie 

przygotowania projektu, tj. na procesie planowania. I od jakości analizy w tej fazie i wydanej 

opinii zależy czy projekt zostanie rozpoczęty czy nie. Czy są potencjalne szanse na 

zrealizowanie zakładanych celów, czy nie. Czy przekazane na ten cel środki zostaną 

wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem czy nie. Warto dodać, że wnikliwa ocena ex-ante, 

która jest sui generis recenzją projektu, chroni zarówno donatora jak i wnioskodawcę przed 

konsekwencjami (finansowymi, prawnymi i wizerunkowymi) związanymi z niewłaściwie 

przygotowanymi projektami.   

Ocena merytoryczna ex-ante składa się zwykle z oceny jakości i wykonalności 

przedstawionej koncepcji. 

 Ocena merytoryczna - jakościowa
43

 może być skupiona na zapotrzebowaniu rynkowym na 

rezultaty projektu i odpowiadać na następujące pytania: 

 czy produkt i/lub technologia i/lub usługa będąca wynikiem realizacji przedsięwzięcia 

jest opisana ze względu na zapotrzebowanie rynku, 

 czy z przedstawionego opisu wynika, że istnieje zapotrzebowanie rynkowe na 

produkt/technologię/usługę, będącą rezultatem przedsięwzięcia, wskazujące na 

opłacalność przedsięwzięcia44, 

 w jakim stopniu projekt przyczyni się do realizacji celów programu (m.in. poprzez 

zakładane wskaźniki produktu)? W jakim stopniu projekt przyczynia się do realizacji 

                                                 

43
W przypadku „Funduszu Badań i Wdrożeń” ocena merytoryczna jest prowadzona na podstawie złożonej 

dokumentacji projektowej w zakresie spełniania kryteriów merytorycznych. Niezbędny jest wniosek aplikacyjny 

wraz z załącznikami. Podczas oceny sprawdza się zgodność złożonego wniosku o dofinansowanie i danych w 

nim zawartych z tzw. Kryteriami Oceny Merytorycznej. Planowane przedsięwzięcia są poddawane ocenie m.in. 

w zakresie realizacji celów i efektów przedsięwzięcia, wykonalności przedsięwzięcia, zasięgu oddziaływania 

przedsięwzięcia (zapotrzebowania). 
 kpai.pl/wp-content/uploads/2018/01/zal_2_kryteria_merytoryczne_VB.pdf, z dnia 23-10-2020 
44

tamże,  
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założonych w programie wskaźników produktu w stosunku do zaangażowanych 

środków? W jakim stopniu projekt jest komplementarny z innymi celami szczegółowymi 

programu?
45

 

Badany jest także wkład własny oraz status wnioskodawcy
46

. 

Podczas oceny merytorycznej wykonalności
47

 planowanych działań analizuje się m.in. 

harmonogram realizacji przedsięwzięcia, czy jest realistyczny, racjonalny i adekwatny do 

zakresu przedsięwzięcia. Czy wydatki są uzasadnione, realne i adekwatne do zakresu i celów 

koncepcji oraz zgodne z regulaminem. Czy wnioskodawca posiada zasoby techniczne, 

organizacyjne, finansowe i kadrowe i inne umożliwiające zrealizowanie zadania. Oceniany 

jest także opis sposobu zarządzania projektem. Na tym etapie w niektórych wypadkach w 

pierwszej kolejności weryfikowana jest także kwalifikowalność wydatków na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa
48

. 

Ocena merytoryczna obejmuje m. in.: ocenę finansową i ekonomiczną projektu, ocenę 

techniczną i technologiczną projektu
49

. 

O procesie dokonywania wyboru projektu 

Dokonanie oceny projektu, a tym samym umożliwienie podjęcia decyzji o tym czy warto 

podjąć ryzyko i dopuścić do jego realizacji - na etapie ex-ante - wspomaga szczegółowe 

opracowanie koncepcji projektu, tzw. „studium wykonalności”
50

. Celem opracowania studium 

jest m.in.: możliwość wyboru najlepszych wariantów rozwiązań problemów przedłożonych 

                                                 

45
 Ocena wniosku o dofinansowanie 

https://pl.plsn.eu/documents/19524/45254/Ocena+wniosku+o+dofinansowanie/2ce36a4d-7a4d-49b8-a097-

aeb37f6f1849 
46

Czy wnioskodawca należy do sektora małych, średnich lub mikro przedsiębiorców 
47

Zob. więcej: parp.gov.pl/files/74/628/800/22186.pdf,  z dnia 23-10-2020, 
48

https://pl.plsn.eu/documents/19524/45254/Ocena+wniosku+o+dofinansowanie/2ce36a4d-7a4d-49b8-a097-

aeb37f6f1849 
49

Regulamin naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w trybie pozakonkursowym  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/64623/RN_0_Regulamin_naboru_3_3_3_Kotly__ZIT.pdf 
50

Studium wykonalności jest dodatkowym wymaganym dokumentem, załącznikiem do wniosku o 

dofinansowanie w procesie ubiegania się o środki publiczne. 

 

https://pl.plsn.eu/documents/19524/45254/Ocena+wniosku+o+dofinansowanie/2ce36a4d-7a4d-49b8-a097-aeb37f6f1849
https://pl.plsn.eu/documents/19524/45254/Ocena+wniosku+o+dofinansowanie/2ce36a4d-7a4d-49b8-a097-aeb37f6f1849
http://www.parp.gov.pl/files/74/628/800/22186.pdf
https://pl.plsn.eu/documents/19524/45254/Ocena+wniosku+o+dofinansowanie/2ce36a4d-7a4d-49b8-a097-aeb37f6f1849
https://pl.plsn.eu/documents/19524/45254/Ocena+wniosku+o+dofinansowanie/2ce36a4d-7a4d-49b8-a097-aeb37f6f1849
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/64623/RN_0_Regulamin_naboru_3_3_3_Kotly__ZIT.pdf
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do oceny oraz sprawdzenie czy projekt jest wykonalny mając na uwadze posiadane i 

potrzebne zasoby techniczne, kadrowe i ekonomiczne. Zbadanie czy będzie zachowana 

płynność finansowa podczas realizacji i na etapie eksploatacji. Zweryfikowanie stopnia 

przygotowania projektu i realność wykonalności przedłożonego harmonogramu. Sprawdzenie 

szacowania ryzyka zidentyfikowanych zagrożeń oraz użycia środków zapobiegawczych lub 

obniżających ryzyko wystąpienia tych zagrożeń. Celem badania jest także optymalizacja 

wysokości dotacji i rozdysponowania środków finansowych między pozytywnie ocenione 

projekty. Zatem studium wykonalności jest formalnym badaniem mającym „określić 

prawdopodobieństwo powodzenia określonego przedsięwzięcia lub osiągnięcia określonego 

rezultatu”
51

. 

Jednym z ważnych elementów oceny ex-ante - zawartego w studium wykonalności - jest 

wspomniana wyżej analiza wariantów projektu
52

, w celu dokonania wyboru najbardziej 

opłacalnego rozwiązania, efektywnego pod kątem technicznym i ekonomicznym oraz 

względem realizacji zamierzonych celów. 

W projektach inwestycyjnych (w których jest możliwość kwantyfikacji rezultatów) stosuje się 

analizę dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC - dynamic generation cost). DGC 

ukazuje, „jaki jest techniczny koszt uzyskania jednej jednostki miary rezultatu. Koszt ten jest 

wyrażony w złotówkach na jednostkę miary rezultatu. Dzięki tej metodzie, (…) wybierany 

jest wariant najtańszy z najlepszych pod względem jakości”
53

. 

W przypadku wielu dofinansowanych projektów wymagana jest uproszczona analiza kosztów 

i korzyści (AKK)
54

 (Cost-Benefit Analysis - CBA). Jej celem jest ustalenie, czy dany projekt 

może być realizowany mając na uwadze publiczną lub społeczną perspektywę. AKK 

                                                 

51
Portny St.: Zarządzanie projektami…, s. 46 

52
Metodyka analizy wariantów (w perspektywie 2014-2020) jest uregulowana w prawie. Zatem  jej 

przeprowadzenie jest obowiązkowe dla pozytywnej oceny wniosku aplikacyjnego. Metodyka ta zawarta jest 

w Rozporządzeniu 2015/207 w Załączniku III pn. Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. 

Zgodnie z nią wariantowanie powinno składać się z dwóch etapów: wariantowania strategicznego oraz 

wariantowania techniczno-technologicznego uwzględniającego porównanie co najmniej dwóch wariantów 

alternatywnych za pomocą metody ilościowej. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/5191/NOWE_RW_2015_207.pdf z dnia 06.11.2020 
53

Zob. [w] Instrukcja sporządzania Studium Wykonalności Inwestycji(Projektu)dla wnioskodawców 

ubiegających się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 s.40  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/19624/Zal_nr_6_Instrukcja_do_SWI_RPOWS.pdf, z dnia 

18.11.2020 
54

Tamże, Metodyka analizy wariantów…, Załącznik III 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/5191/NOWE_RW_2015_207.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/19624/Zal_nr_6_Instrukcja_do_SWI_RPOWS.pdf
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uwzględnia możliwe do skwantyfikowania zyski i straty, bez względu na to czy ponosi je 

inwestor, czy też społeczeństwo. Wyniki AKK można przedstawić w postaci ekonomicznej 

wewnętrznej stopy zwrotu (ERR), ekonomicznej bieżącej wartości netto (ENPV) oraz 

współczynnika korzyści/koszty (B/C). 

W projektach miękkich ale także inwestycyjnych, w których nie jest możliwa kwantyfikacja 

rezultatów (miary oceny nie można wyrazić ilościowo) subiektywne oceny zastępowane są 

wskaźnikami (miernikami). W tych przypadkach stosuje się analizę wielokryterialną 

(Multiple Criteria Analysis – MCA) lub wielokryterialne wspomaganie decyzji (Multiple 

Criteria Decision Aiding – MCDA). Przygotowując analizę wielokryterialną bierze się pod 

uwagę wszystkie cele i kryteria (np. techniczne, środowiskowe, ekonomiczne, społeczne, 

itp.), które charakteryzują określony rodzaj projektu. Wybór przypisanych mierników do 

kryteriów, jak i wskaźniki punktowe
55

 powinny być uzasadnione danymi z wiarygodnych 

źródeł
56

. Warto wspomnieć, że istnieje wiele metod rozwiązywania problemów 

wielokryterialnych. Do najprostszych należą metody: punktacji prostej, punktacji ważonej, 

wskaźnikowo-punktowej i analizy progowej. 

W projektach małych i o małej wartości tak dla projektów inwestycyjnych, jak i miękkich ma 

zastosowanie analiza silnych i słabych stron poszczególnych wariantów rozwiązań (analiza 

SWOT)
57

. Analiza SWOT jest prostym i ogólnie znanym narzędziem i może także służyć do 

„(…) oceny innowacyjności różnorodnych przedsięwzięć biznesowych”
58

. Jednak do 

dokonania tej analizy, jak i oceny potrzebna jest wiedza ekspercka, co powoduje że ocena 

                                                 

55
Kryteria oceny i wyboru projektów zawarte są zwykle w regulaminie zatwierdzonym przez właściwą 

instytucję a także w tzw. wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów. Każde kryterium składa się co 

najmniej z opisu jego znaczenia, tj. np. informacji o tym, czy spełnienie danego kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania, czy spełnienie danego kryterium jest stopniowalne, jaką wagę w ostatecznym 

werdykcie ma ocena danego kryterium. W przypadku projektów publicznych proces zatwierdzania kryteriów 

wyboru projektów może odbywać się przy współudziale partnerów społecznych, konsultacji społecznych oraz 

opinii Komisji Europejskiej i właściwego ministra. Konstrukcja kryteriów wyboru projektów może polegać na 

wyborze zero jedynkowym oraz poprzez zaznaczenie odpowiedzi „TAK” lub „NIE”. Kolejny wariant polega na 

przyznaniu liczby punktów (w ramach dopuszczalnych limitów) wyznaczonych minimalną i maksymalną liczbą 

punktów, które można uzyskać za dane kryterium w zależności od oceny stopnia spełniania danego kryterium. 

Projekt podlega ocenie pod względem spełnienia kryteriów przez projekt wnioskodawcy. 
56

 Z przykładem analizy wielokryterialnej można zapoznać się w 

https://www.parp.gov.pl/files/112/146/2027.pdf,  s. 22 
57

https://www.parp.gov.pl/files/112/146/2027.pdf, s. 18 
58

Szmitka St.: Analiza SWOT jako narzędzie oceny innowacyjności przedsięwzięcia biznesowego. Warmińsko-

Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne 2015, s.96 

https://www.parp.gov.pl/files/112/146/2027.pdf
https://www.parp.gov.pl/files/112/146/2027.pdf
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naznaczona jest mniejszym lub większym czynnikiem subiektywnym (np. motywacje czy 

emocje). 

Warto podkreślić, że badanie wariantów rozwiązań projektowych jest ważne dla każdego 

inwestora podejmującego decyzję, nie tylko w przypadku wydatkowania środków 

publicznych. 

O powodach nieukończenia projektu 

W kontekście wcześniej postawionych pytań badawczych warto przyjrzeć się powodom, dla 

których niektórzy przedsiębiorcy-wnioskodawcy nie ukończyli projektu. Bywa nierzadko tak, 

że projekt nie zakończył się sukcesem mimo otrzymania pozytywnej oceny i dofinansowania 

jego realizacji. Z uwagi na liczne definicje sukcesu, w tym przypadku jako sukces przyjęto 

ukończenie projektu, mając na uwadze miarę w postaci klasycznego trójkąta projektowego, 

czyli: czas (związany przestrzeganiem harmonogramu działań), zakres (osiągnięcie 

zakładanych wskaźników i mierników), budżet (wydatki zgodne z planem i prawem 

finansowym, zamówień publicznych, itp.). 

Prezentowane poniżej wybrane przykłady dotyczą projektów innowacyjnych
59

 realizowanych 

w latach 2007-2014, które były obiektem analizy jednego ze składów międzyresortowej 

komisji ds. orzekania o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w latach 2017 -2019. 

Warto dodać, że każdorazowo z umowy o dofinansowanie wynikał dla beneficjenta 

obowiązek zrealizowania projektu w pełnym zakresie określonym w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, w terminie określonym w umowie, z należytą starannością, zgodnie z 

umową i jej załącznikami, przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi 

właściwego ministra
60

. Każdorazowym powodem przerwania realizacji projektu było 

naruszenie warunków umowy. Konsekwencją - obowiązek zwrotu otrzymanych środków 

razem z odsetkami  w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od 

dnia ich przekazania do dnia zwrotu wraz z odsetkami bankowymi od kwoty dofinansowania 

                                                 

59
W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 

60
Tu: Ministra Rozwoju Regionalnego 
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przekazanego w formie zaliczki. W przedstawionych przypadkach pobrane środki nie zostały 

zwrócone lub tylko zwrócone częściowo - w minimalnej kwocie. 

Przypadek 1 (zgłoszenie patentu) 

Celem projektu było opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej dla wynalazku oraz dokonanie 

zgłoszenia wszczynającego procedurę przyznania patentu przed właściwym organem ochrony 

własności przemysłowej. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosiła 399 000,00 

zł. Jednostka finansująca dokonała wypłaty dofinansowania na rzecz beneficjenta (w formie 

zaliczki na podstawie wniosku o płatność) w kwocie 199 500,00 zł, w tym z dotacji celowej - 

29 925,00 zł i ze środków europejskich – 169 575,00 zł. 

Przyczyną rozwiązania umowy wg beneficjenta okazał się brak możliwości osiągnięcia w 

„narzuconym czasie”
61

 wskaźników rezultatu projektu, tj. zgłoszenia wynalazku do urzędu 

patentowego, z uwagi na „długotrwałą i skomplikowaną procedurę jaką należy przejść aby 

uzyskać patent”. 

Przypadek 2 (zautomatyzowanie procesów biznesowych) 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu
62

 dotyczącego wdrożenia systemu 

informatycznego, którego celem było zautomatyzowanie procesów biznesowych spółki 

zgodnie z umową, miała wynosić 318 780,00 zł. Jednostka finansująca dokonała na rzecz 

beneficjenta wypłaty dofinansowania w formie zaliczki w wysokości 159 390,00 zł. 

Powodem braku realizacji celów projektu beneficjent usprawiedliwiał okolicznościami 

związanymi z nadużyciem jego zaufania przez doradców, własnym brakiem wiedzy i 

doświadczenia oraz niewłaściwym wykonaniem umowy przez wykonawcę systemu. 

Przypadek 3 (e-usługa, rekrutacja pracowników) 

                                                 

61
Warto przypomnieć, że beneficjent zgodził się na określony termin zakończenia projektu podpisując umowę z 

jednostką finansującą 
62

Uzasadnienie do orzeczenia BMO-361-128/2017 
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Dofinansowanie realizacji e-usługi - innowacyjnego systemu służącego do rekrutacji 

pracowników i diagnozującego ich kwalifikacje miało wynieść 459 620,00 zł, z czego 

beneficjentowi wypłacono w formie zaliczki 186 872,00 zł, z której beneficjent zwrócił 

jedynie 10 104,23 zł. 

Celem projektu było przygotowanie i wprowadzenie e-usługi. Projekt miał umożliwić małym 

i średnim przedsiębiorstwom rekrutację pracowników przez Internet przy pomocy testów 

weryfikujących kwalifikacje kandydatów i automatyczną ich selekcję. 

Powodem rozwiązania umowy (w wyniku weryfikacji wniosku o płatność) były wydatki 

niekwalifikowane, co wiązało się z koniecznością zwrotu przez beneficjenta środków. 

Ponadto przeprowadzono kontrolę projektu. Okazało się, że pod adresem wskazanym w 

umowie o dofinansowanie nie zastano reprezentanta beneficjenta. Nie było także 

jakichkolwiek oznak wskazujących na prowadzenie przez  niego działalności, jak również 

brak było informacji o realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych. Wynik 

kontroli potwierdził brak realizacji projektu przez beneficjenta. 

Przypadek 4 (e-platforma dystrybucji produktów i usług) 

Dofinansowanie realizacji projektu stworzenia informatycznej platformy dla sieci dystrybucji 

produktów i usług operatorów telekomunikacyjnych miało wynosić 1 160 550,80 zł. 

Powodem rozwiązania umowy był brak zatwierdzenia przez jednostkę finansującą znacznych 

modyfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (w stosunku do opisu zawartego we 

wniosku aplikacyjnym), których konieczności beneficjent nie był w stanie uzasadnić, co 

skutkowało wstrzymaniem mu wypłaty zaliczki. „Beneficjent nie realizował projektu zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu i opisem projektu we wniosku 

o dofinansowanie; przesunął działania dotyczące zakupu usług doradczych i analiz 

przygotowawczych, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na późniejsze 

etapy, ponosząc jedynie wydatki związane z wynagrodzeniami oraz pozapłacowymi kosztami 
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pracy”
63

. W konsekwencji zdecydowano o przeprowadzeniu kontroli w siedzibie beneficjenta. 

W ustalonym terminie kontrolujący nie zastali żadnej z osób zatrudnionych w firmie, co 

uniemożliwiło zbadanie oryginałów dokumentacji dotyczących zakupów oraz stanu 

zaawansowania realizacji projektu. Wstrzymanie zaliczki przyczyniło się do przerwania 

realizacji projektu. Warto dodać, że umowa o dofinansowanie dopuszcza zmiany w projekcie, 

jednak ich zakres, sposób i tryb wprowadzania jest w niej ściśle określony. 

Przypadek 5 (wdrożenie wynalazku) 

Dofinansowanie realizacji projektu zwiększającego konkurencyjność spółki dzięki wdrożeniu 

innowacyjnej technologii miało wynosić 13 592 250,00 zł. 

Celem projektu było m.in. wdrożenie wynalazku rozumiane jako rozpoczęcie produkcji lub 

świadczenie usługi przez beneficjenta opartych o wynalazek. 

Powodem problemów spółki był brak realizacji zakładanych celów zgodnie z przyjętym w 

umowie terminem zakończenia prac. Beneficjent nie zakończył projektu w okresie 

kwalifikowalności wydatków, tym samym nie dopełnił obowiązków zawartych w umowie, tj. 

nie osiągnął założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, do 

czego się zobowiązał. W związku z tym jednostka finansująca wezwała beneficjenta do 

zwrotu nienależnie pobranych środków w kwocie  4 179 500,00 zł wraz z odsetkami. 

Przypadek 6 (rozwój eksportu) 

Całkowita kwota na realizację projektu wdrożenie opracowanego planu rozwoju eksportu w 

celu inicjacji działalności eksportowej została oszacowana na 398 000 zł. Kwota 

maksymalnego dofinansowania wynosiła 199 000,00 zł., z czego beneficjentowi wypłacono w 

formie zaliczki i refundacji 140 000,00 zł. 

Celem projektu było wdrożenie już wcześniej opracowanego planu rozwoju eksportu 

mającego zapewnić przedsiębiorstwu stały i dynamiczny rozwój poprzez dostęp do rynków 
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australijskiego, tajskiego i brazylijskiego. Działania przewidywały organizowanie misji 

gospodarczych i udział w nich oraz wyszukiwanie i dobór partnerów, a ponadto doradztwo w 

zakresie tworzenia koncepcji wizerunkowych na tych rynkach. 

Powód problemów: w trakcie czynności audytowych dotyczących wydatków audytorzy 

stwierdzili, że opracowania dotyczące poszczególnych rynków zagranicznych zawierają 

skopiowane dane dostępne w sieci internetowej, przez co nie stanowią wartościowych treści 

przydatnych na dalszych etapach projektu. Dodatkowo powzięto wątpliwości co do 

wiarygodności dokumentów dotyczących selekcji potencjalnych partnerów handlowych na 

rynku brazylijskim oraz tajskim, gdyż były w znacznej części identyczne w treści (np. 

powielały te same błędy ortograficzne), mimo że dotyczyły różnych rynków i zostały 

wykonane przez różnych wykonawców. 

Przypadek 7 (budowa internetowego serwisu) 

Całkowita kwota na stworzenie internetowej e-usługi dla mikro i małych firm została 

zabezpieczona w wysokości 345 086,38 zł., z czego beneficjentowi wypłacono 137 449,23 zł. 

Celem projektu była budowa internetowego serwisu internetowego świadczącego 

kompleksowe, innowacyjne e-usługi w obszarze szeroko rozumianego e-doradztwa 

gospodarczego dla mikro i małych przedsiębiorstw. 

Powody problemów: w wyniku czynności audytowych, eksperci z przedmiotowego obszaru 

stwierdzili, że prezentowany przez beneficjenta system nie posiadał pełnej funkcjonalności 

opisanej we wniosku o dofinansowanie. Działał na zasadzie tablicy ogłoszeń, jak większość 

tego rodzaju projektów obecnych na rynku. Użyte narzędzia programistyczne nie wykazywały 

własności innowacyjnych, jak również działanie systemu nie miało cech innowacyjnych. 

Innymi słowy, system nie realizował założeń opisanych we wniosku o dofinansowanie. 

Beneficjent, co zaskakuje, nie podjął się polemiki z ekspertami, nie starał się wykazać, że ich 

ocena nie jest obiektywna. Być może wynikało to stąd, że podstawowa działalność 

beneficjenta (a co z tym idzie i jego wiedza i doświadczenie) znacznie odbiegała od tematu 

projektu. 
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Reasumując: 

Na podstawie przedstawionych przypadków można stwierdzić, że przyczyny nieukończenia 

projektu mają źródła: w źle oszacowanym horyzoncie czasowym realizacji projektu 

(Przypadek 1 i 5), w niezgodnym z umową wydatkowaniem dofinansowania – koszty 

niekwalifikowalne (Przypadek 3), w działaniach niezgodnych z harmonogramem, a także w 

nadmiernej, nieuzasadnionej modyfikacji działań (Przypadek 4), w nierzetelnym podejściu do 

osiągania celów – np. przedstawianie typowych ogólnie znanych rozwiązań jako własnych, 

oryginalnych i nowatorskich (Przypadek 6), w realizacji projektu niezgodnie z podstawowym 

profilem działalności (Przypadek 2 i 7). 

Inną przyczyną jest chęć zdobycia środków na projekt „za wszelką cenę”, co powoduje że 

studium wykonalności zlecane jest do opracowania zewnętrznym firmom konsultingowym
64

, 

których zadaniem jest „udowodnienie, że dana inwestycja jest niezbędna. Zlecający często nie 

jest zainteresowany wynikami przeprowadzanych analiz, interesuje go jedynie przydatność 

takiego dokumentu jako załącznika do dokumentacji aplikacyjnej i od tego uzależnia odbiór 

dzieła, co prowadzi do częstych przekłamań, zatajania danych, nieuwzględniania wszystkich 

możliwych do realizacji wariantów, zaniżania lub zawyżania wyników”
65

.   

W przypadkach projektów inwestycyjnych, w których wymagane jest przedstawianie 

alternatywnych wariantów rozwiązań realizacji projektu, „(…) doświadczenia pokazują, że 

najczęściej analizowanym wariantem alternatywnym jest zaniechanie działań”
66

. Mimo, że „w 

większości takich przypadków zaniechanie działań wiązać się będzie z narastającymi 

problemami oraz kosztami”
67

. 

Problemy z ukończeniem projektu mogą mieć przyczynę także po stronie jednostki 

finansującej. Jest to przede wszystkim przedłużająca się procedura aplikacyjna zatwierdzania 

projektów do realizacji
68

. Niedotrzymanie tych terminów może „zmienić ekonomikę 

przedsięwzięcia lub wręcz spowodować bezzasadność jego realizacji w zaplanowanym 
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Cukiernik T.: Dlaczego dotacje unijne szkodzą? [w] Forum polskiej gospodarki. Nr 4, wrzesień 2020, s.31 
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Tamże, https://www.parp.gov.pl/files/112/146/2027.pdf, s. 16 

66
Tamże, s.17 

67
Tamże, 
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Zob. Raport końcowy badania ewaluacyjnego pt.: Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z 

EFS w województwie wielkopolskim. www.ewaluacja.gov.pl/media/24013/Bariery i problemy w realizacji 

projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim.pdf,  z dnia 10.11-2020 
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kształcie (np. zmiana potrzeb). Ma również ogromy wpływ na harmonogram jego realizacji. 

Przykładowo, w przypadku rocznego projektu, przesunięcie w jego zatwierdzeniu o trzy 

miesiące burzy całą jego konstrukcję, również prognozy płatności, co dalej wpływa na proces 

wnioskowania o płatności”
69

. Kolejny problem, na który skarżą się beneficjenci, to 

przedłużający się czas oczekiwania na środki finansowe (64%).
70

 

Problem stanowi także decyzja o przyznaniu dofinansowania w sytuacji dolnych minimalnych 

granic punktacji projektu, np. „projekty prezentowane przez przedsiębiorstwa są oceniane w 

100-punktowej skali i przedsiębiorstwa, które uzyskały co najmniej 70 punktów, otrzymują 

pomoc, natomiast inne przedsiębiorstwa nie otrzymują żadnej pomocy. Przedsiębiorstwo, 

które uzyskało 71 punktów, ma minimalnie lepszy projekt niż przedsiębiorstwo, które 

otrzymało 69 punktów. Konsekwencje tej niewielkiej różnicy są jednak zasadnicze: jedno 

przedsiębiorstwo otrzymuje pomoc, natomiast drugie nie otrzymuje jej wcale”
71

. Niektórzy 

beneficjenci żalą się, że czasami „w znacznie większym stopniu niż wartość merytoryczna 

liczy się właściwe formalne przygotowanie wniosku”
72

. 

O konsekwencjach nieukończenia projektu 

Na podstawie ponad czteroletnich obserwacji autorki tego artykułu uczestniczącej podczas 

analizy około 40 projektów, które zakończyły się przedwcześnie, tylko w jednym przypadku 

beneficjent starał się dokończyć i dokończył projekt (już z własnych środków) mimo 

przeciwności losu, sytuacji której nie mógł przewidzieć ani on, ani eksperci przyznający 

dofinansowanie – zmiany przepisów prawa unijnego w zakresie certyfikacji produktu, który 

był w tym projekcie wymagany. Wiedział, że klęska projektu mogłaby być końcem jego 

firmy, do czego jako odpowiedzialny przedsiębiorca nie chciał dopuścić. W pozostałych 

przypadkach nie zadawano sobie pytania: co może przeszkadzać podczas realizacji lub co się 

stanie, jeśli projekt nie zostanie zrealizowany. A są to podstawowe pytania, które powinien 

zadać sobie każdy wnioskodawca. 
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Jeśli firma nie poradzi sobie z realizacją zapisów (do których zobowiązała się) w umowie o 

dofinansowanie, może stanąć nie tylko w obliczu bankructwa, ale także zostać z długami - 

obowiązkiem zwrotu wypłaconego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej 

jak dla zaległości podatkowych. Jednocześnie może być także obwiniona o popełnienie czynu 

związanego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, co wiąże się z karą finansową. 

Grozi jej również odpowiedzialność karna, jeżeli nieprawidłowość ma związek z 

popełnieniem przestępstwa czy wykroczenia prawno-skarbowego. Ponadto oprócz 

zmarnowanych pieniędzy i czasu, bezpowrotnie stracony został zapał i wysiłek ludzi, którzy 

zaangażowali się w przygotowanie a także w realizację nieukończonego projektu. 

Koszty nieukończenia projektu niosą zawsze negatywny skutek finansowy, który powoduje, 

że przy ograniczonej puli środków publicznych, środki te mogłyby otrzymać projekty, które 

zrealizowane zostałyby w sposób należyty.   

 Z uwagi na wymienione wyżej konsekwencje ocena projektu ex-ante jest kluczowym i 

bardzo odpowiedzialnym etapem poprzedzającym realizację projektu. Wszelkie 

niedociągnięcia na tym etapie zamierzone lub przypadkowe, zawinione po stronie donatora 

lub wnioskodawcy zawsze będą skutkować znacznymi stratami dla obu stron. W związku z 

tym należy dołożyć wszelkiej staranności, aby przygotowanie projektu jak i badanie ex-ante 

charakteryzowała wysoka jakość. 

Podsumowanie 

W ramach oceny ex-ante wniosków aplikacyjnych badanych jest szereg czynników, których 

uszczegółowienie znajduje się w studium wykonalności, załączonym do wniosku
73

. Studium
74

 

zawiera zwykle m.in. uzasadnienie działań oraz odpowiedzi na pytania związane z 

możliwością wykonania projektu, pod względem: technicznym - czy koncepcję cechuje 

nowatorstwo techniczne, organizacyjnym - czy beneficjent posiada zdolność organizacyjną do 

zrealizowania projektu, prawnym - czy projekt ma, np. wymagane pozwolenia, decyzje, 
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opinie itp., finansowym - jaki jest koszt projektu i skąd pochodzi wkład własny, jakie są 

szanse na utrzymanie trwałości projektu, ekonomicznym - jakie będą koszty i korzyści dla 

społeczeństwa, środowiskowym - czy realizacja projektu wpłynie negatywnie na środowisko 

naturalne”
75

. Studium (w przypadku dużych projektów) powinno także zawierać alternatywne 

warianty rozwiązań danego problemu, a także analizę ryzyka. Zatem czy można przypuszczać 

na etapie ex-ante, że projekt który został zakwalifikowany jako wykonalny, czyli „jego 

opracowanie spełnia wymogi techniczne, prawne, finansowe i inne istotne dla danego 

kraju”
76

, może zakończyć się fiaskiem? Wydawałoby się, że tak duża szczegółowość zawarta 

w dokumentach aplikacyjnych powinna uchronić donatora przed wyborem „trudnych” 

projektów. Jednakże tak nie jest. Może zatem warto na etapie badania ex-ante projektów 

innowacyjnych z obszaru małych i średnich przedsiębiorstw zwrócić uwagę na takie jeszcze 

kwestie, które wynikają z przeprowadzonych przez autorkę badań, jak: 

 Terminowość (opóźnienia po stronie donatora) – działalność projektowa została zawarta w 

pewnym przedziale czasowym - długi czas weryfikacji projektu przez ekspertów zaburzył 

harmonogram. Warto zbadać jakie przyczyny powodują opóźnienia decyzyjne, być może 

są to m.in. „problemy dotyczące nieprecyzyjnego sformułowania kryteriów wyboru 

projektów”
77

. 

 Wiedza i doświadczenie beneficjenta – beneficjent przedstawia opracowanie projektu z 

obszaru, który jest mu biznesowo obcy, tj. jego dotychczasowa działalność gospodarcza 

ma odległy zawiązek z tematem projektu. 

 Wariantowość projektu - przyjmowanie przez donatora projektu do realizacji z jedną 

jedynie koncepcją rozwiązania problemu – z brakiem rozwiązań alternatywnych. 

 Finansowe zasoby własne beneficjenta – jeśli są zbyt ograniczone, nawet niewielkie 

przesunięcia terminów wypłat kolejnych transz zakłócają płynność finansową. 

 Czas istnienia firmy na rynku – są osoby, które otwierają firmy aby jedynie pozyskać 

dofinansowanie…, nie realizują projektu, nie zwracają nienależnie pobranych środków i te 
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same osoby ponownie otwierają inne projekty w tym samym celu… i znów otrzymują 

środki publiczne. 

 Innowacyjność – niedoprecyzowanie tego pojęcia powoduje spór między beneficjentem a 

ekspertem jednostki finansującej. Pierwszy twierdzi, że projekt jest nowatorski, a drugi, że 

to powszechnie znane rozwiązanie rynkowe. 

 Prace przygotowawcze wniosku – przygotowane przez zewnętrzny podmiot dokumenty 

aplikacyjne, które beneficjent traktuje tylko pro forma i nie identyfikuje się z ich treścią. 

 Poziom wymagań – zwrócić szczególną uwagę na projekty spełniające zaledwie 

minimalne postawione wymagania. 

Są to tylko niektóre oznaki (możliwe do zweryfikowania podczas badania ex-ante), 

świadczące o przyszłych mniejszych lub większych problemach. Może warto w takich 

wątpliwych przypadkach dokonać oceny raz jeszcze. Zawsze będzie to zdecydowanie 

mniejszy koszt publiczny niż dopuszczenie projektu do realizacji (choćby w porównaniu 

nawet do tych minimalnych kwot dofinansowania, które zostały przytoczone w studium 

przypadków). Z pewnością wykorzystana w artykule próba badawcza jest zaledwie sygnalna, 

z tego powodu pogłębione badania z tego zakresu powinny być kontynuowane, a metody 

badania ex-ante ciągle doskonalone. Albowiem, co jeszcze raz warto podkreślić, błędne 

decyzje ekspertów (dopuszczające projekt do realizacji) stanowią niebagatelne straty nie tylko 

finansowe (zarówno dla donatora jak i dla niefortunnego wykonawcy) ale także niszczą 

morale ludzi biorących udział w takim przedsięwzięciu. 
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Summary: The article discusses the importance of project evaluation at the ex-ante 

stage and its impact on the process of implementing an innovative project by small 

and medium-sized enterprises. The author tries to answer many questions about the 

causes of the failures of projects which, as a result of the competition procedure, were 

qualified for implementation, and thus received significant funding from external 

sources to take action. The paper presents seven selected cases of unfinished projects; 

the reasons for their failure and the financial resources allocated to the beneficiaries. 

The consequences of the failure to successfully complete the project for the 

beneficiary, donor and public finances were also discussed. The summary lists the 

factors that may contribute to reducing the number of failing projects taken into 

account during the ex-ante evaluation. 

Keywords: rating, project, ex-ante evaluation, case studies, feasibility study, 

beneficiary, financing entity, donor 
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Rozwój regionalny: główne problemy teorii i polityki 

prof. ndzw. dr hab. Romuald Poliński

 

Towarzystwo Naukowe Prakseologii 

 
Streszczenie: Przedmiotem nauki o regionach (regional science) jest region 

ekonomiczny rozumiany jako określona organizacja działalności społeczno-

ekonomicznej w przestrzeni (na pewnym terytorium). Teoria systemów ujmuje region 

ekonomiczny jako układ zdolny do określania własnych celów, charakteryzujący się 

strukturalnością i hierarchicznością ze względu na wewnętrzny i zewnętrzny podział 

pracy, względną odrębnością wobec otoczenia i otwartością w stosunku do własnego 

środowiska, dysponowaniem zasobami czynników egzogenicznych i endogenicznych 

oraz transformowaniem ich w dobra i usługi, a także zdolnością do zwiększania 

stopnia swego zorganizowania i sprawności. 

Spośród czterech typów regionów ekonomicznych: jednorodnych, węzłowych, 

kompleksowych i klastrów rozwoju działalności gospodarczej, szczególną, 

motoryczną rolę w dynamizacji i intensyfikacji rozwoju regionalnego przypisuje się 

klastrom (clusters) jako gronowym strukturom przestrzennym bazującym na szeroko 

rozumianych czynnikach aglomeracyjnych i innowacyjnych, cechującym się 

intensywnymi przepływami informacji, wiedzy i technologii, w dążeniu uczestników 

życia gospodarczego do znacznej redukcji niepewności i ryzyka na rynkach krajowych 

i międzynarodowych. 

Dla polityki i strategii rozwoju regionalnego szczególny walor praktyczny 

i aplikacyjny ma nowa teoria wzrostu endogenicznego, uznająca za główne czynniki 

długookresowego wzrostu gospodarczego inwestycje w kapitał ludzki, endogenicznie 

ujmowane wynalazki i innowacje, międzynarodowe i międzyregionalne efekty 

zewnętrzne spillovers, związane z transferami wiedzy, technologii i kapitału, a także 

procesy learning by doing (uczenia się przez działanie) w działalności naukowo-

badawczej i produkcyjnej. 

Głównym kierunkiem przezwyciężania regionalnych zróżnicowań w zakresie 

poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powinno być efektywne wykorzystanie 

endogenicznych zasobów rzeczowych i ludzkich, a także tworzenie wyższych form 

regionalnej organizacji działalności gospodarczej i innowacyjnej, w tym przede 

wszystkim klastrów produkcyjnych i usługowych. 

Rozwój regionalny to wzrost potencjału społeczno-ekonomicznego regionu oraz 

trwała poprawa jego konkurencyjności i poziomu życia mieszkańców w kontekście 

wpływu na rozwój kraju i ewentualnie międzynarodowego ugrupowania 

integracyjnego. 

Słowa kluczowe: Rozwój regionalny, nauka o regionach (regional science), 

regionalizacja międzynarodowa, regionalizacja lokalna, typy regionów 

ekonomicznych, klastry przemysłowe i usługowe, teorie rozwoju regionalnego, wzrost 
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endogeniczny, polaryzacja wzrostu gospodarczego, Unia Europejska, konwergencja, 

dywergencja. 

Wstęp 

We współczesnej gospodarce światowej najważniejszą rolę odgrywają dwa wzajemnie 

sprzężone obiektywne procesy rozwojowe: globalizacja i regionalizacja. Na ich charakter, 

tempo i kierunki wpływ wywiera – w określonym zakresie – polityka ekonomiczna państw 

i międzynarodowych ugrupowań integracyjnych. 

Regionalizacja występuje na dwóch szczeblach – międzynarodowym i lokalnym. 

Regionalizacja międzynarodowa oznacza tworzenie struktur integracyjnych przez określone 

grupy państw w poszczególnych regionach świata, czego egzemplifikacją jest przede 

wszystkim Unia Europejska. Regionalizacja lokalna natomiast to promowanie rozwoju 

regionów przez poszczególne państwa (krajowa polityka regionalna) lub regionalne struktury 

integracyjne (polityka regionalna ponadnarodowa). 

Określenie „region” należy do pojęć niejednoznacznych. Posługują się nim przedstawiciele 

różnych dziedzin nauki i praktyki, biorąc różne aspekty pod uwagę. Innych cech będzie 

poszukiwał ekonomista czy geograf, innych politolog czy etnograf
78

. 

W niniejszym tekście „region” definiuje się ze względu na jego specyfikę ekonomiczną, 

a rozwój regionalny ujmuje się jako wzrost potencjału ekonomicznego regionu oraz trwała 

poprawa jego konkurencyjności i poziomu życia społeczeństwa w szerszym kontekście 

wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy kraju czy międzynarodowego ugrupowania 

integracyjnego
79

. 

W tym kontekście istotne znaczenie ma sformułowanie właściwej odpowiedzi na następujące 

zasadnicze pytania: 

1) jakie główne kryteria klasyfikacji regionów występują w literaturze naukowej, 

polityce gospodarczej i praktyce administracyjnej? 
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2) jak pojęcie regionu ujmuje teoria systemów? 

3) jakie wyróżnia się typy regionów ekonomicznych? 

4) jaką rolę przypisuje się klastrom rozwoju działalności gospodarczej? 

5) co jest przedmiotem nauki o regionach (regional science)? 

6) jak można i jak należy współcześnie ujmować (definiować) rozwój regionalny? 

7) jakie są założenia współczesnych teorii rozwoju regionalnego (metod analizy 

i interpretacji problemów długoterminowego rozwoju regionalnego)? 

8) na czym polega funkcjonujący w polityce regionalnej błędny paradygmat co do roli 

kapitału ludzkiego i inwestowania w niego? 

9) w czym tkwi istota i praktyczne znaczenie koncepcji endogenicznej polityki rozwoju 

regionalnego? 

Pojęcie regionu ekonomicznego 

W ostatnim dwudziestoleciu rozwinęła się nauka o regionach (regional science), 

zapoczątkowana w latach 50. XX wieku przez W. Isarda
80

. Przedmiotem tej nauki jest region 

ekonomiczny jako określona organizacja działalności społeczno-ekonomicznej w przestrzeni 

– na określonym terytorium. 

Rozwiniętą definicję regionu ekonomicznego daje teoria systemów, według której region to 

układ: 

„– zorganizowany celowo, to znaczy powołany do realizacji określonych celów 

ekonomiczno-społecznych i świadomie wypełniający wynikające stąd funkcje i zadania; 

 strukturalizowany i hierarchiczny, ze względu na wewnątrz- i międzyregionalny podział 

pracy, funkcji, kompetencji decyzyjnych, w tym również ze względu na wewnętrzny 

podsystem regulacji, sterujący całym układem regionalnym; 

 wstępnie wyodrębniony z otoczenia i otwarty w stosunku do otaczającego go środowiska 

społecznego, ekonomicznego i przyrodniczego, prowadzący z tym otoczeniem wymianę 

ludzi, dóbr, środków pieniężnych i informacji; 
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 dysponujący zasobami czynników egzogenicznych i endogenicznych, niezbędnych dla 

prowadzenia określonych form działalności i wzajemnie powiązanych, najczęściej na 

zasadzie sprzężenia zwrotnego; 

 transformujący czynniki w dobra i usługi, aby osiągnąć wyniki zgodne z założonymi 

celami; 

 zdolny do samodzielnego określania i wyboru oraz modyfikacji celów, a także do 

zwiększania stopnia swojej sprawności i stopnia zorganizowania”
81

. 

W tworzeniu regionu ekonomicznego – jako złożonym i długotrwałym procesie –

najważniejszą rolę odgrywa pięć następujących czynników: geograficzne, administracyjne, 

historyczne, kulturowe, narodowościowe i ekonomiczne. 

Typy regionów ekonomicznych 

Charakter regionu ekonomicznego jest określany według kryteriów społecznych, 

ekonomicznych i przyrodniczo-przestrzennych
82

. 

W literaturze naukowej i polityce ekonomicznej wyróżnia się cztery typy regionów 

ekonomicznych: 

1) regiony jednorodne, 

2) regiony węzłowe, 

3) regiony kompleksowe, 

4) klastry rozwoju działalności gospodarczej. 

Każdy z tych typów regionów może mieć charakter jednocechowy (prosty), wielocechowy 

(złożony) i pełny. 
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Region jednorodny (homogeniczny, skalarny) to obszar, którego części mają jedną łub wiele 

cech wspólnych i które różnią się znacznie od terenów go otaczających
83

. 

Istotą regionu węzłowego (modalnego, funkcjonalnego, wektorowego) jest jednorodność jego 

wewnętrznej struktury i organizacji oraz domknięty charakter określonych procesów 

wewnętrznych. Głównymi elementami tej struktury są ognisko (miasto, aglomeracja 

przemysłowo-miejska) i otaczający je obszar, a powiązania między nimi muszą mieć 

charakter wzajemny (obustronny), stały, powszechny i codzienny. Granice regionu 

węzłowego określa zasięg oddziaływania ogniska
84

, którego aktywna rola wynika 

z koncentracji działalności społeczno-gospodarczej, politycznej, kulturalnej i admini-

stracyjnej, a także z odpowiedniej infrastruktury. 

Można w tym kontekście wyróżnić regiony urbanizacyjne (migracja ludności), funkcjonalne 

regiony miejskie (dojazdy do pracy), regiony zaopatrzenia (aprowizacja) i regiony ciążeń 

usługowych (przepływ usług w zakresie edukacji szkolnej, kultury, ochrony zdrowia i 

administracji). 

Region kompleksowy to mający różnorodne cechy uniwersalny układ jednorodny i węzłowy, 

w którego strukturze można wyodrębnić układy jednorodne i węzłowe niższego szczebla
85

. 

Klastry (ang. clusters) rozwoju działalności gospodarczej to układy gronowe, stanowiące 

struktury przestrzenne, bazujące na szeroko rozumianych czynnikach aglomeracyjnych i 

innowacyjnych. Klaster stanowi przestrzenną koncentrację przedsiębiorstw, instytucji, 

organizacji, jednostek naukowych i ośrodków badawczo-rozwojowych wzajemnie 

powiązanych rozbudowaną siecią ponadbranżowych relacji o formalnym i nieformalnym 

charakterze, o wspólnym kierunku rozwoju technologicznego, rynkowego czy innego, 

wzajemnie silnie kooperujących, jak i konkurujących
86

. Klaster rozwoju charakteryzuje się w 

szczególności intensywnymi przepływami wewnętrznymi informacji, wiedzy i technologii. 
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Podstawą tworzenia klastrów rozwoju jest dążenie uczestników życia gospodarczego 

(podmiotów gospodarczych i innych) do znacznej redukcji niepewności i ryzyka 

gospodarczo-finansowego na rynkach krajowych i międzynarodowych, których 

funkcjonowanie współcześnie staje się coraz bardziej złożone, poprzez wzajemne 

uzupełnianie się i wspieranie, tworzenie dzięki rozwojowi informatyki i telekomunikacji 

(ICT) układów nowoczesnych powiązań sieciowych, zapewniających szybki transfer 

informacji i wiedzy, przyczyniający się zarówno do absorpcji, jak i generowania czy kreacji 

różnorodnych innowacji procesowych, produktowych i organizacyjnych. 

Klastry rozwoju są więc wyższą formą regionalnej organizacji działalności gospodarczej niż 

aglomeracja, której walor polegał zasadniczo na obniżaniu kosztów wymiany materialnej ze 

względu na bliskość położenia geograficznego podmiotów gospodarczych i innych. 

Klastry rozwoju – jako swoiste systemy innowacji – stają się w wielu krajach 

wysokorozwiniętych ważnym i perspektywicznym elementem i motorem rozwoju 

regionalnego – poprawy innowacyjności przedsiębiorstw i podnoszenia poziomu 

konkurencyjności regionów. 

Teorie rozwoju regionalnego 

Przedmiotem teorii rozwoju regionalnego jest nierównowaga przestrzenna w rozwoju 

społeczno-gospodarczym – zróżnicowanie regionalne
87

. Nie ma jednolitej interpretacji tego 

zjawiska. 

We współczesnej literaturze ekonomicznej występuje pięć metod analizy i interpretacji 

problemów długookresowego rozwoju regionalnego: 

1) neoklasyczna teoria rozwoju regionalnego, 

2) teoria biegunów wzrostu, 

3) kumulatywna teoria przyczynowa, 

4) teoria bazy ekonomicznej, 

5) nowa teoria wzrostu. 

                                                 

87
 R. J. Barro, Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997, s. 335. 



71 

 

Według neoklasycznej teorii rozwoju regionalnego, której przedmiotem jest nierównowaga 

regionalna w aspekcie strukturalnym i rozwojowym, zróżnicowanie regionalne w zakresie 

stopy wzrostu PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca (per capita) wynika ze 

zróżnicowania przestrzennego stopy postępu technologicznego i stopy wzrostu kapitału na 

jednego zatrudnionego. 

Do analizy rozwoju regionalnego teoria ta odnosi i stosuje hipotezę konwergencji (hipotezę 

doganiania), oznaczającą tendencję do osiągania wyższych stóp wzrostu gospodarczego na 

jednego mieszkańca przez regiony słabiej rozwinięte w stosunku do regionów wyżej 

rozwiniętych, co powoduje zmniejszenie się dystansu rozwojowego między takimi regionami. 

W badaniach i analizach teoretyczno-empirycznych neoklasyczna teoria rozwoju 

regionalnego stosuje różne klasyfikacje konwergencji. Najważniejsze z nich to podział na: 

1) zewnętrzną (międzynarodową) i wewnętrzną (regionalną), 

2) realną i nominalną, 

3) absolutną i warunkową. 

Konwergencja zewnętrzna i wewnętrzna. W Unii Europejskiej występują dwie jednoczesne i 

przeciwstawne tendencje: 

1) zmniejszania się różnic między państwami członkowskimi w poziomie dochodów per 

capita; 

2) zwiększania się wewnątrzkrajowych zróżnicowań regionalnych i subregionalnych 

w rozwoju gospodarczym. 

Integracja gospodarcza w ramach takiego ugrupowania, jakim jest Unia Europejska, 

stymuluje wzrost gospodarczy państw członkowskich, przy czym silniej nowych, słabiej 

rozwiniętych niż wyżej rozwiniętych. 

Jeżeli wejście określonego kraju na ścieżkę szybkiego wzrostu wiąże się z powstaniem w nim 

biegunów wzrostu – regionalnego zróżnicowania PKB i dochodów per capita, to oznacza, że 

konwergencja zewnętrzna prowadzi wręcz do powstawania dywergencji wewnętrznej 

(pogłębiania się zróżnicowań regionalnych). 
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Konwergencja realna i nominalna. Konwergencja realna oznacza faktyczną wzajemną 

zbieżność i dostosowanie poziomu rozwoju gospodarczego. Idzie tu przede wszystkim 

o wyrównywanie się poziomu dochodów per capita w ujęciu międzypaństwowym 

i międzyregionalnym. 

Konwergencja nominalna wyraża się w zbieżności wskaźników makroekonomicznych 

charakteryzujących gospodarkę kraju czy regionu. 

Kryteria konwergencji nominalnej są identyczne jak kryteria konwergencji 

makroekonomicznej (monetarne i fiskalne) określone w Traktacie z Maastricht z 1991 roku 

ustanawiającym Unię Europejską
88

. Idzie tu w szczególności o: 

1) niską średnioroczną stopę inflacji (średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów 

i usług konsumpcyjnych – CPI 2,0 – 2,5%; 

2) niską średnią długoterminową stopę procentową; 

3) stabilność kursu walutowego w dłuższym okresie czasu; 

4) deficyt budżetowy nie wyższy niż 3 proc. PKB; 

5) dług publiczny nie wyższy niż 60 proc. PKB
89

. 

Konwergencja realna oznacza rzeczywistą zbieżność i zdolność określonej gospodarki 

narodowej do organicznej (nie tylko formalnej) integracji w ramach większego ugrupowania 

międzynarodowego. 

Konwergencja absolutna i warunkowa. Konwergencja absolutna to wyrównywanie dochodu 

per capita między krajami czy regionami, a konwergencja warunkowa to zbieżność ich 

gospodarek pod względem stanu równowagi i kierunków rozwoju, wynikająca 
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z podobieństwa w działaniu zasadniczych czynników wzrostu gospodarczego – zatrudnienia, 

inwestycji i postępu techniczno-organizacyjnego. 

Hipoteza konwergencji formułowana przez neoklasyczną teorię rozwoju regionalnego 

potwierdza się w przypadku krajów i regionów o jakościowo podobnych uwarunkowaniach 

rozwojowych – ekonomicznych, społecznych i organizacyjno-instytucjonalnych. 

Według teorii biegunów wzrostu, posługującej się analogiami do teorii grawitacji, określone 

czynniki rozwojowe powodują koncentrację działalności gospodarczej i wzrostu na 

niektórych obszarach geograficznych. W rezultacie tego powstają bieguny wzrostu jako 

miejsca szybciej i lepiej rozwijające się od innych miejsc, dające impulsy rozwojowe dla 

regionu, przez co miejsca takie stają się atrakcyjne dla inwestorów i pracowników. 

Polaryzacja wzrostu gospodarczego występuje w czterech zasadniczych formach: 

1) technicznej (inwestycyjnej), dotyczącej powiązań funkcjonalnych i kooperacyjnych, 

których wynikiem jest m.in. efekt mnożnikowy; 

2) dochodowej, odnoszącej się do przedsiębiorstw i przedsiębiorców, co wpływa na 

wzrost dochodów budżetowych określonej jednostki samorządu terytorialnego 

(regionu) i poziomu konsumpcji mieszkańców; 

3) psychologicznej, wynikającej z atrakcyjności ekonomicznej, społecznej, kulturalnej 

i przestrzennej bieguna wzrostu; 

4) geograficznej. 

Wiodącą rolę w kształtowaniu się biegunów wzrostu odgrywają jednostki napędowe, którymi 

są z reguły wielkie przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, reprezentujące przede 

wszystkim sektory perspektywiczne (mikroelektronikę, telekomunikację, informatykę i 

biotechnologie) i dynamicznie rozwijające się. 

Jednostki napędowe charakteryzują się co do zasady odpowiednią wielkością oraz siecią 

intensywnych powiązań z innymi dziedzinami działalności społeczno-gospodarczej, 

zapewniającymi możliwość efektywnego oddziaływania na funkcjonowanie oraz tempo 

i kierunki rozwoju gospodarki. 
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Efekty biegunów wzrostu mogą wywierać na region słabiej rozwinięty nie tylko pozytywny, 

ale również negatywny wpływ. Za pozytyw uznaje się zwiększony popyt generowany przez 

biegun wzrostu na towary i usługi wytwarzane w takim regionie oraz inwestowanie przez 

jednostki napędowe w działalność uzupełniającą, lokalizowaną na zapleczu, co powoduje 

m.in. tworzenie nowych miejsc pracy dla miejscowej ludności. Negatywy wyrażają się w 

osłabieniu pozycji pozostałych części regionu w konkurencji o rynki zbytu towarów i usług, a 

także w odpływie zasobów kapitałowych i siły roboczej, szczególnie kadr kwalifikowanych, z 

tych części do bieguna wzrostu. Powstaje efekt wymywania zaplecza (drenaż inwestycji i 

mózgów). 

Kumulatywna teoria przyczynowa, której twórcą był Gunnar Myrdal
90

, w wyjaśnianiu 

przyczyn i mechanizmów nierównomierności rozwoju społeczno-gospodarczego, 

a w konsekwencji szans rozwoju regionalnego, opiera się na założeniu częstego 

występowania w gospodarce sprzężeń zwrotnych przyczyn ze skutkami, powodujących 

kumulację przyczyn przez zwielokrotnienie skutków przyczyny pierwotnej. Sprzężenia te 

uruchamiają kumulatywny proces zmian dwojakiego rodzaju: pozytywnych, powodujących 

wzrost gospodarczy, i negatywnych, prowadzących do regresu. 

Z teorii tej wynika generalny wniosek, że głównym mechanizmem różnicującym poziom 

rozwoju regionalnego jest rynek i działanie jego praw – wolna gra sił rynkowych, 

przynosząca dwa zasadniczo różne efekty: pozytywne – rozprzestrzeniania rozwoju (spread 

effects, trickling down effects), gdy rozwój gospodarczy jednego regionu przyczynia się do 

rozwoju innego regionu, i negatywne – wymywania, odpływu, drenażu, regresu (backwash 

effects, polarisation effects), kiedy rozwój danego regionu pogarsza sytuację społeczno-

gospodarczą innego regionu. 

Mechanizmy rynkowe w długim okresie czasu zapewniają dominację efektów pozytywnych 

pod warunkiem istnienia silnej współzależności regionów, w których ukształtowały się 

ośrodki wzrostu, i regionów, w których nie ma takich ośrodków
91

. 

                                                 

90
 Zarys kumulatywnej teorii przyczynowej przedstawił jej twórca Gunnar Myrdal w wydanej w 1957 r. książce 

pt. Economic Theory and Under – Developed Regions. Zob. G. Myrdal, Teoria ekonomii a kraje gospodarczo 

niedorozwinięte, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Warszawa 1958. 
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Nowe efekty rozprzestrzeniania rozwoju (spread effects) wystąpiły w Unii Europejskiej, 

czego wyrazem jest dynamika gospodarcza nowych państw członkowskich i regionów słabiej 

rozwiniętych poprzez napływ do nich kapitału i inwestycji bezpośrednich (lokalizacja fabryk 

i innych zakładów). Wystąpiły też efekty negatywne – wymywanie (odpływ siły roboczej, 

drenaż mózgów itp.). 

Teoria bazy ekonomicznej wyróżnia dwie funkcje jednostki osadniczej (z reguły miasta): 

egzogeniczną i endogeniczną. Kryterium podziału jest tu ukierunkowanie działalności 

gospodarczej ludności danej jednostki na zewnątrz lub do wewnątrz (lokalnie). Funkcje 

egzogeniczne jednostki osadniczej oznaczają jej otwarcie na otoczenie, na inne jednostki 

osadnicze (eksport, import i inne formy wymiany), a liczba, charakter i intensywność 

powiązań z tymi jednostkami wyznaczają jej rolę i miejsce w geograficznym podziale pracy. 

Funkcje endogeniczne wiążą się z zaspokajaniem potrzeb własnych ludności jednostki 

osadniczej (obsługa rynku miejscowego) i są wyrazem domknięcia oraz samowystarczalności 

danej jednostki. 

Wyróżnia się trzy rodzaje funkcji egzogenicznych jednostki osadniczej (miasta): centralne 

(np. funkcje administracyjne stolic województw czy powiatów), wyspecjalizowane (usługi 

edukacyjne szkół wyższych czy działalność szpitali specjalistycznych) i komplementarne. 

Teoria bazy ekonomicznej akcentuje przede wszystkim funkcje egzogeniczne jednostki 

osadniczej, która w takim ujęciu jest bazą rozwoju dla innych jednostek osadniczych (miast, 

regionów), co oznacza, że lokalne zasoby (zasoby naturalne, zasoby pracy i kapitału) danej 

jednostki są wykorzystywane w głównej mierze do .zaspokajania zapotrzebowania (popytu) 

zewnętrznego. Przewaga egzogenicznego charakteru funkcji jednostki osadniczej czyni więc 

z niej bazę ekonomiczną rozwoju innych jednostek osadniczych (miast, regionów). 

Nowa teoria wzrostu, zwana też teorią wzrostu endogenicznego, której twórcą jest Paul M. 

Romer, za główne czynniki długookresowego wzrostu gospodarczego uznaje inwestycje w 

kapitał ludzki, endogenicznie ujmowane wynalazki i innowacje, międzynarodowe efekty 

zewnętrzne spillovers, związane z transferami wiedzy, technologii i kapitału, a także procesy 
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typu learning by doing (uczenia się przez działanie) w działalności naukowo-badawczej i 

produkcyjnej
92

. 

W nowej teorii wzrostu pozytywne efekty zewnętrzne wykorzystania i swoistego wzajemnego 

współdziałania postępu technicznego i kapitału prowadzą do takiego wzrostu 

produktywności, który jest wyższy od generowanych przez nie prywatnych korzyści. 

Zjawisko wysokiego trwałego wzrostu gospodarczego może wystąpić wtedy, jeżeli efekty 

zewnętrzne są wystarczająco wysokie, by zneutralizować malejące przychody związane 

z powiększaniem zasobu kapitału rzeczowego. 

Nowa teoria wzrostu próbuje wyjaśnić problem, dlaczego hipoteza konwergencji, wynikająca 

logicznie ze standardowej teorii wzrostu, nie potwierdza się empirycznie w skali całej 

gospodarki światowej, wszystkich regionów. 

Występowanie pozytywnych spillovers związanych z łącznym oddziaływaniem inwestycji w 

kapitał ludzki i kapitał rzeczowy może być silnym bodźcem do dalszego efektywnego 

inwestowania na ogół w krajach i regionach wysokorozwiniętych
93

. 

Z założeń, tez i wniosków nowej teorii wzrostu wynika, że w krajach i regionach słabiej 

rozwiniętych nie ma podstaw do długookresowej trwałości wzrostu gospodarczego ze 

względu na wiele istotnych negatywnych uwarunkowań. Idzie tu w szczególności o: 

1) na ogół relatywnie bardzo niski udział nakładów zarówno publicznych, jak 

i prywatnych na badania i rozwój (B+R) oraz szkolnictwo wyższe w PKB; 

2) niski poziom zasileń innowacyjnych generowanych przez krajowy sektor badawczy; 

3) niewykształcenie przez mechanizm konkurencji silnych bodźców do wzrostu 

produktywności, jakości i nowoczesności wyrobów, zwiększania udziału wyrobów 

wysoko przetworzonych; 

                                                 

92
 Założenia nowej teorii wzrostu przedstawił jako pierwszy Paul M. Romer w 1986 r. Zob. P. M. Romer, 

Increasing Returns and Long-run Growth, „The Journal of Political Economy” 1986, vol. 94, s. 1002-1037; 

P. M. Romer, Endogenous Technological Change, „Journal of Political Economy” 1990, vol. 98, nr 5, s. 71-102; 

A. Young, Invention and Boundel Learning by Doing, „The Journal of Political Economy” 1991, vol. 101, 

s. 443-472; M. Grossman, E. Helpman, Endogenous Innovation in the Theory of Growth, „Joumal of Economic 

Perspectives” 1994, vol. 8, s. 23-44. 
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4) brak sprawnego systemu finansowania prac badawczo-rozwojowych i ich wdrażania 

w przedsiębiorstwach, szczególnie małych i średnich, typu venture capital, 

działających w dziedzinach high-tech; 

5) brak nowoczesnej polityki naukowo-technicznej powiązanej ściśle z polityką 

przemysłową. 

Można więc stwierdzić, że to funkcjonowanie współcześnie błędnego paradygmatu, 

niedocenianie roli kapitału ludzkiego i inwestycji w niego jako czynników długookresowej 

trwałości wzrostu gospodarczego, w tym regionalnego, jest główną przyczyną znacznego 

zróżnicowania międzynarodowego i międzyregionalnego w zakresie tempa i poziomu 

rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Kapitał ludzki wywołuje również pozytywne skutki zewnętrzne, mogące dodatkowo podnosić 

tempo długookresowego wzrostu gospodarczego. 

Założenia, tezy, wnioski i rekomendacje nowej teorii wzrostu stały się podstawą nowej 

koncepcji polityki regionalnej – endogenicznej polityki rozwoju regionalnego, uznającej za 

główny czynnik rozwoju endogenicznego zasoby rzeczowe i ludzkie oraz efektywne ich 

wykorzystanie, m.in. poprzez inwestowanie w badania i rozwój (B+R) i edukację oraz 

tworzenie wyższych form regionalnej organizacji działalności gospodarczej i innowacyjnej – 

klastrów rozwoju produkcji i usług, parków naukowo-technologicznych czy innych form
94

. 

Wnioski 

Przedmiotem nauki o regionach (regional science) jest region ekonomiczny rozumiany jako 

określona organizacja działalności społeczno-ekonomicznej w przestrzeni (na pewnym 

terytorium). Teoria systemów ujmuje region ekonomiczny jako układ zdolny do określania 

własnych celów, charakteryzujący się strukturalnością i hierarchicznością ze względu na 

wewnętrzny i zewnętrzny podział pracy, względną odrębnością wobec otoczenia i otwartością 

w stosunku do własnego środowiska, dysponowaniem zasobami czynników egzogenicznych i 
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 Szerzej na ten temat zob. R. Poliński, Główne problemy..., op. cit; R. Poliński, Theoritical bases of policy of 

regional development, „Scientific Journal”, School of Economics and Management in Public Administration, 

Bratislava, Slovakia, No 1, March 2016. 
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endogenicznych oraz transformowaniem ich w dobra i usługi, a także zdolnością do 

zwiększania stopnia swego zorganizowania i sprawności. 

Spośród czterech typów regionów ekonomicznych: jednorodnych, węzłowych, 

kompleksowych i klastrów rozwoju działalności gospodarczej, szczególną, motoryczną rolę 

w dynamizacji i intensyfikacji rozwoju regionalnego przypisuje się klastrom (clusters) jako 

gronowym strukturom przestrzennym bazującym na szeroko rozumianych czynnikach 

aglomeracyjnych i innowacyjnych, cechującym się intensywnymi przepływami informacji, 

wiedzy i technologii, w dążeniu uczestników życia gospodarczego do znacznej redukcji 

niepewności i ryzyka na rynkach krajowych i międzynarodowych. Klastry jako swoiste 

systemy innowacji stają się w krajach wysokorozwiniętych ważnym i perspektywicznym 

czynnikiem rozwoju regionalnego: poprawy innowacyjności przedsiębiorstw i podnoszenia 

poziomu konkurencyjności regionów – zwiększania ich potencjału rozwojowego. 

Dla polityki i strategii rozwoju regionalnego szczególny walor praktyczny i aplikacyjny ma 

nowa teoria wzrostu endogenicznego, uznająca za główne czynniki długookresowego wzrostu 

gospodarczego inwestycje w kapitał ludzki, endogenicznie ujmowane wynalazki i innowacje, 

międzynarodowe i międzyregionalne efekty zewnętrzne spillovers, związane z transferami 

wiedzy, technologii i kapitału, a także procesy learning by doing (uczenia się przez działanie) 

w działalności naukowo-badawczej i produkcyjnej. Przyjęcie założeń tej teorii przyczynia się 

do przezwyciężania błędnego paradygmatu, wyrażającego się w niedocenianiu praktycznym 

(nie deklaratywnym) roli kapitału ludzkiego i inwestycji w niego jako czynników 

rozwojowych. 

Głównym kierunkiem przezwyciężania regionalnych zróżnicowań w zakresie poziomu 

rozwoju społeczno-gospodarczego powinno być efektywne wykorzystanie endogenicznych 

zasobów rzeczowych i ludzkich, a także tworzenie wyższych form regionalnej organizacji 

działalności gospodarczej i innowacyjnej, w tym przede wszystkim klastrów produkcyjnych 

i usługowych. 

Tak więc rozwój regionalny to wzrost potencjału społeczno-ekonomicznego regionu oraz 

trwała poprawa jego konkurencyjności i poziomu życia mieszkańców w kontekście wpływu 

na rozwój kraju i ewentualnie międzynarodowego ugrupowania integracyjnego. 
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Summary: The field of research in the regional science is the economic region which 

is understood as a definite organization of social-economic activity in a certain space 

(a certain area). The theory of systems covers an economic region as a system capable 

of determining its own objectives, a system which is characterized by structurality and 

hierarchy due to internal and external work share, relative separation from the 

surroundings, openness towards its own environment, possessing resources of 

exogenic and endogenic factors, and their transfer into goods and services as well as 

ability to increase the level of its organization and efficiency. 

Among the four types of economic regions: homogenous, interchange, complex and 

clusters of developing economic activity; a particular locomotive role in dynamisation 

and intensifying regional development is attributed to clusters as kernel spatial 

structures which are based on commonly understood urbanized and innovative factors 

featuring intensive information, knowledge and technology flow, in aspiration for 

considerable reduction of uncertainty and risk in domestic and international markets 

by participants of economic life. 

A particular practical and applicable value as for policy and regional development 

strategy, is born by a new theory of endogenic growth which considers factors of long-

term economic growth, investment in human capital, endogenically perceived 

inventions and innovations, international and interregional spillovers which are 

connected with transfer of knowledge, technology and capital, as well as processes of 

learning by doing in scientific-exploratory and manufacturing activities. 

The main direction of overcoming regional diversification in terms of the level of 

social-economic development be effective utilization of endogenic material and 

human resources, and creation of higher forms of regional organization of economic 

and innovative activity as well, most of all including manufacturing and service 

clusters. 

Regional development means an increase in social – economic potential in the region 

and permanent improvement of its competitiveness and living standards of inhabitants 

with respect to impact on development of the state and possibly international 

integrated formation. 

Key words: Regional science, international regionalisation, local regionalisation, 

regional development, types of economic regions, industrial and service clusters, 

theories of regional development, endogenic growth, polarisation of economic growth, 

the European Union, convergence, divergence. 
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Streszczenie: Cyfryzacja i automatyzacja to pojęcia, które zdominowały gospodarkę 

światową w tym Polskę. W niniejszym artykule przedstawiono wpływ nowych 

technologii na gospodarkę naszego kraju oraz dokonano porównania względem 

innych państw Unii Europejskiej. Szereg rankingów dotyczących cyfryzacji i 

automatyzacji plasuje Polskę na zróżnicowanych miejscach. Istnieją obszary, w 

których radzimy sobie doskonale jak i te, w których dalej zajmujemy dalekie miejsca. 

Lekceważenie nadchodzących zmian przez pracodawców oraz pracowników może 

doprowadzić do wielu strat dla każdej ze stron. Rozwój technologii we współczesnym 

świecie niesie za sobą szanse oraz zagrożenia dla wielu dziedzin życia. 

Słowa kluczowe: cyfryzacja, automatyzacja, gospodarka, organizacja, rewolucja 

przemysłowa, przyszłość gospodarki 

Wprowadzenie 

Cyfryzacja i automatyzacja zrewolucjonizowała działanie obecnych organizacji. Współczesny 

świat stoi przed ogromnym wyzwaniem, którym jest cyfryzacja i automatyzacja praktycznie 

wszystkich dziedzin życia. „Transformacja cyfrowa wiąże się z szansą na rozwój 

gospodarczy, poprawę jakości życia, urzeczywistnienie ideałów demokratycznych i 

emancypacyjnych”
95

. Większość organizacji w odpowiedzi na potrzeby klienta oraz 

pracownika angażuje się w wirtualne działania na rzecz poprawy efektywności 

funkcjonowania.  

Cyfryzacja jest wyjściem naprzeciw potrzebom konsumenta poprzez budowę możliwie jak 

najprostszych mobilnych rozwiązań. W dzisiejszych czasach klienci chcą być obsłużeni 

niezależnie od czasu i miejsca. Każdy konsument chce przy tym mieć dostęp do sprofilowanej 

informacji oraz pomocy w czasie rzeczywistym.  

                                                 

95 K. Śledziewska, R. Włoch „Gospodarka Cyfrowa, jak nowe technologie zmieniają świat” Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warszawskiego 2020r., s. 10. 
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Automatyzacja jest ściśle związana z cyfryzacją, ale czym ona jest. Automatyzacja jest to 

znaczne ograniczenie lub zastąpienie ludzkiej pracy fizycznej oraz umysłowej przez maszyny 

wykonujące czynności bez udziału człowieka. Termin automatyzacja wywodzi się z 

angielskiego odpowiednika „automation”.  Termin ten został zapoczątkowany przez Del`a 

Harder`a w amerykańskiej firmie samochodowej Forda, aby opisać pewien rodzaj 

samoczynnej produkcji jaką tam prowadzono. Jednak automatyzacja w organizacji stanowi 

pewną barierę. Wiąże się to przede wszystkim ze zwolnieniami i zastąpieniem kapitału 

ludzkiego przez maszyny co w dłuższej perspektywie może prowadzić do dużego bezrobocia. 

Automatyzacja w organizacji ma dużo wad i tyle samo zalet dla przedsiębiorstwa.  

Przemysł 4.0 jest to termin, który od dłuższego czasu zawładnął organizacjami nastawionymi 

na dynamiczny rozwój w zmieniającym się otoczeniu. Pod tym terminem kryją się wszystkie 

nowe technologie, które mają doprowadzić do kolejnej zmiany w przemyśle.  "Technologie 

cyfrowe, których podstawą jest sprzęt komputerowy, oprogramowanie i sieci, nie są już 

nowością, ale - w odróżnieniu od trzeciej rewolucji przemysłowej - stają się coraz bardziej 

wyrafinowane, zintegrowane i w rezultacie przekształcają społeczeństwa, jak i globalną 

gospodarkę"
96

.  E-zawody w przyszłości będą się cieszyć ogromnym powodzeniem, wskazuje 

na do ciągły rozwój BigData(„Mianem Big Data określa się tendencję do szukania, 

pobierania, gromadzenia i przetwarzania dostępnych danych”
97

), przemysłu 4.0, sztucznej 

inteligencji, chmury obliczeniowej dla biznesu oraz Internetu rzeczy i wszechrzeczy. 

"Zarządzanie zasobami informacyjnymi w strukturach/organizacjach wirtualnych powinno 

sprowadzać się do umiejętnego wykorzystania potencjału środowiska Internetu (a także 

Intranetu i Ekstranetu)"
98

. W tych nowych sektorach pojawi się zapotrzebowanie na duża 

liczbę specjalistów z szeroko rozumianej branży IT. W przyszłym cyfryzującym się otoczeniu 

duży wpływ odegrają e-liderzy, którzy będą umieli spajać kompetencje zarządcze, cyfrowe 

oraz biznesowe. „Rynek pracy przechodzi obecnie ogromną rewolucję i żeby się na nim 

utrzymać, powinniśmy stale podnosić nasze kompetencje, być elastyczni i rozwijać swoje 
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kompetencje cyfrowe. Ci, którzy dostosują się do nowych realiów, będą żyli lepiej i 

przyjemniej, mogąc cieszyć się lepszą pozycją na rynku pracy”
99

. 

Przemysł 4.0, czyli czwarta rewolucja przemysłowa dokonuje się na naszych oczach. 

„Interakcja będzie możliwa nie tylko między maszynami, maszynami i ludźmi, ale też całymi, 

niezależnymi dotychczas, etapami produkcji. Dzięki temu nie będą one już, jak do tej pory, 

optymalizowane oddzielnie, lecz współzależnie. W rezultacie łańcuch dostaw stanie się 

bardziej elastyczny, zaś produkcja jeszcze wydajniejsza i szybsza”
100

. Koncepcja przemysłu 

4.0 w coraz większym stopniu staje się rzeczywistością na naszych oczach. Ludzie, maszyny 

oraz procesy stanowią zintegrowany ze sobą system, co wpływa na wydajność produkcji.  

Internet Rzeczy i Wszechrzeczy  

Przemysł 4.0 zapoczątkował rozwój takich technologii jak Internet Rzeczy oraz 

Wszechrzeczy, za pośrednictwem którego ogromne ilości danych będą przetwarzane i krążyć 

we wszystkich procesach. Związku z tym następuje rozwój chmur obliczeniowych oraz 

technik analizy dużych zbiorów danych, które określa się mianem „BigData”. Związku z dużą 

ilością przetwarzanych danych w sieci, kluczowym elementem będzie zapewnienie 

bezpieczeństwa tych danych. Dopełnieniem wszystkich tych technologii będzie pełna 

integracja systemów informatycznych, na każdym etapie funkcjonowania organizacji. 

Internet Rzeczy oraz Wszechrzeczy w organizacji przyszłości odgrywał będzie największą 

rolę. Internet Rzeczy to przede wszystkim urządzenia, które mogą połączyć się z Internetem 

lub innymi urządzeniami. Dzięki temu możliwe jest połączenie w zdalną sieć, która łączy ze 

sobą obiekty takie jak: urządzenia, pojazdy, domy które wykorzystują sieć informatyczną. W 

wyniku tych działań cyfrowe dane jeszcze szybciej krążą między sobą lub trafiają do 

odbiorcy, którym jest człowiek. Internet na trwale wpłynął na nasze życie.  

Zrewolucjonizował on naukę, wymianę danych, biznes, pomoc medyczną oraz wiele innych 

dziedzin życia. Można śmiało stwierdzić, że Internet jest jedną z największych innowacji, 

która sobą przyczyniła się do szybkiej wymiany informacji oraz rozwoju wielu technologii. 
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„We współczesnym świecie ponad 99% rzeczy pozostaje niepołączonych. Połączenie i 

interakcja nowych ludzi, procesów, danych i rzeczy w Internecie Wszechrzeczy przyniesie 

niezwykłe efekty i stworzy wspaniałe możliwości. Sieć odgrywa kluczową rolę w Internecie 

Wszechrzeczy.  

Musi ona stanowić inteligentną, łatwą w zarządzaniu i bezpieczną infrastrukturę, którą można 

skalować tak, by obsługiwała miliardy urządzeń uwzględniających kontekst. Inteligentna sieć 

nasłuchuje, uczy się i reaguje, udostępniając otwarte interfejsy, które sprzyjają 

bezpieczeństwu informacji, łatwej obsłudze, niezawodności i innowacyjności na niespotykaną 

wcześniej skalę”
101

. Internet Wszechrzeczy połączy nie tylko ze sobą rzeczy ale również 

ludzi. Szacunkowa liczba połączonych ze sobą urządzeń została zaprezentowana na 

Rysunku 1.   

 

Rysunek 1: Połączone urządzenia w bilionach  

Źródło: https://www.softwaretestinghelp.com/iot-devices/ (04.01.2021) 

Dzieje się to już na naszych oczach za pomocą smartfonów, tabletów jak również czujników 

w skórze człowieka. We współczesnym świecie aż 99% rzeczy pozostaje niepodłączonych do 
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wspólnej sieci. W Internecie wszechrzeczy najważniejszą rolę ma pełnić tak zwana SUPER 

SIEĆ. Będzie to super inteligentna, łatwa w zarządzaniu oraz przede wszystkim bezpieczna 

infrastruktura działająca w sposób ułatwiający obsługę miliardów urządzeń.    

Cyfryzacja i Automatyzacja w Polsce 

Jak pokazują badania serwisu eskaner.pl z lat 2008-2014, zawarte na Rysunku 2, Polska była 

jedną z najszybciej cyfryzujących się gospodarek w tamtym okresie. 

 

Rysunek 2: Wskaźniki cyfryzujących się gospodarek na terenie Unii 

Europejskiej 

Źródło: https://eskaner.pl/cyfryzacja-w-polsce-raport-podsumowujacy (04.01.2020)  

 

 „Gospodarka cyfrowa bezpośrednio wytwarza w Polsce 4% PKB. Tyle przypada na sekcje 

gospodarki bezpośrednio związane z ICT, takie jak produkcja komputerów, wyrobów 

elektronicznych i optycznych oraz informacja i komunikacja”
102
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Ten trend dynamicznego rozwoju cyfryzacji w naszym kraju trwa do dziś. To właśnie Polska 

jest liderem w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii przy dokonywaniu 

płatności. Dokonywanie transakcji przy pomocy telefonów komórkowych  - „smartfonów” 

opanowało nasz rynek. Jednak na tle Unii Europejskiej nasza cyfryzacja ogółu społeczeństwa 

oraz organizacji nie wygląda już tak dobrze. „Około 20% mieszkańców Polski w ogóle nie 

korzysta z Internetu, zaś prawie 50% nie ma podstawowych umiejętności cyfrowych. 

Choć liczba osób zajmujących się branżą ICT (zatrudnionych lub nie) wciąż wzrasta, to i 

tak Polacy pozostają pod tym względem z tyłu”
103

. Do podstawowych umiejętności 

cyfrowych można zaliczyć: komunikowanie się za pomocą różnego typu komunikatorów, 

umiejętność korzystania z informacji oraz danych czy też umiejętności związane z 

tworzeniem treści cyfrowych.  

Jednocześnie można zauważyć trend wśród firm w postaci wykorzystania dużych zbiorów 

danych, które przetwarzane są w chmurze i otwarcie się na sprzedaż w Internecie. Od roku 

2014 Komisja Europejska za pomocą Indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa 

cyfrowego (DESI) monitoruje postępy cyfryzacji państw członkowskich. Za pomocą tego 

rankingu możemy obserwować zmiany, które dokonują się w danych państwach w różnych 

zakresach. Jak pokazują badania realizowane na przestrzeni lat 2017-2020, zaprezentowane 

na Rysunku 3, Polska pomimo starań nie jest w czołówce krajów Unii Europejskiej. Warto 

zwrócić uwagę na fakt iż wynik za rok 2020 plasuje się nieznacznie powyżej średniej 

wartości dla całej UE, dla Polski jest to znaczny sukces w zakresie łączności.  
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Rysunek 3: Wartości dla wykorzystania łączności na tle Unii Europejskiej  
Źródło: https://www.scdn.pl/images/stories/raporty2020/DESI2020-POLAND-lang.pdf (04.01.2021) 

 

Choć Polska rozwija się dynamicznie i czyni postępy w rozwoju, wyżej przedstawionych 

środków łączności, które wspierają cyfryzację to inne kraje nie stoją w miejscu. W wyniku 

tego dystans w rankingu między czołowymi krajami a Polską, podlega tylko nieznacznym 

zmianom. Największy wpływ na cyfryzację ma kapitał ludzki, który został zaprezentowany 

na Rysunku 4. Jak pokazują badania w tej dziedzinie Polska jest daleko za czołówką państw 

UE.  



89 

 

 

Rysunek 4: Kapitał ludzki w cyfryzacji  
Źródło: https://www.scdn.pl/images/stories/raporty2020/DESI2020-POLAND-lang.pdfpng (04.01.2021) 

 

Cyfrowe usługi publiczne jest to obszar, w którym Polska wciąż pozostaje na tym samym 

miejscu. Wynik ten spowodowany jest wzrostem wykorzystania zainteresowania tym 

obszarem w innym krajach a co za tym idzie wartości oraz wykorzystanie sieci w 

administracji publicznej zmienia się dynamicznie. Na Rysunku 5 został zaprezentowany 

ranking cyfrowych usług publicznych z ostatnich lat. 
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Rysunek 5: Cyfrowe usługi publiczne  
Źródło: https://www.scdn.pl/images/stories/raporty2020/DESI2020-POLAND-lang.pdf (04.01.2021) 

Wpływ cyfryzacji i automatyzacji na rynek pracy 

„Jak wynika z badania Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych, Polska należy do 

ścisłej czołówki państw, które są najbardziej podatne na automatyzację zadań wykonywanych 

w pracy. Autorzy raportu wskazują, że istnieje silna zależność pomiędzy stopniem rozwoju 

gospodarczego kraju, a pojawieniem się problemu, tzw. bezrobocia technologicznego”
104

. 

Badania realizowane przez serwis rynekpracy.pl pokazują, że odsetek miejsc pracy, które są 

„zagrożone” automatyzacją jest bardzo duży. „Wolne tempo automatyzacji może oznaczać 

utratę pracy dla 10 mln ludzi, szybkie – dla 800 mln do 2030 r”
105

. Stanowi to wyzwanie dla 
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obecnych oraz przyszłych organizacji. Robotyzacja znacznie obniża koszty dla 

przedsiębiorstw ale jakie skutki odniesie to w perspektywie dla pracowników. Rysunek 6 

przedstawia odsetek miejsc pracy najbardziej zagrożonych automatyzacją w naszym regionie.  

 

Rysunek 6: Odsetek miejsc pracy zagrożonych automatyzacją  

Źródło: https://rynekpracy.pl/upload/graph/2953.jpg (05.01.2020)  

 

Zawody objęte automatyzacją to przede wszystkim te, które nie wymagają specjalistycznej 

wiedzy oraz umiejętności. Jednocześnie w tym sektorze zatrudnionych jest najwięcej osób. 

Badania serwisu gumtree.pl realizowane w 2017 roku, pokazały że najnowsze technologie już 

zaczęły znacząco wpływać na rynek pracy w Polsce. Oznacza to wzrost zapotrzebowania na 

wykwalifikowanych pracowników a co za tym idzie spadek zainteresowania pracownikami 

bez odpowiedniego wykształcenia. W kolejnych latach szacuje się, że ten proces będzie 

rozwijał się coraz bardziej dynamicznie. Czy społeczeństwo jest gotowe na takie zmiany oraz 

jakie profesje znikną z rynku pracy.  

To pytania na które wciąż szukamy odpowiedzi. Szacuje się że około 40% zawodów dzisiaj 

nam znanych w ciągu najbliższych 25 lat zostanie zastąpione przez maszyny. Nastąpi również 

wzrost popytu na pracowników o umiejętnościach z zakresu programowania oraz związanych 

z przetwarzaniem danych. 
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„Polacy nie są świadomi tych prognoz – aż 70% z nich nie przewiduje zmiany zawodu i tylko 

co dziesiąty śledzi zmiany na rynku pracy”
106

. Poniższe badania serwisu gumtree.pl zawarte 

na rysunku 7, przestawiają - ryzyko związane z automatyzacją pracy. Niektóre z tych 

zawodów nie wymagają ukończenia specjalistycznych kierunków studiów. Zawody o takim 

charakterze stanowią dużą część ofert na rynku pracy.  

 

 

Rysunek 7: Zawody o największym oraz najmniejszym ryzyku automatyzacji  

Źródło: https://forsal.pl/artykuly/1033351,automatyzacja-i-cyfryzacja-pracy-zobacz-ktore-zawody-moga-zostac-

wyparte-roboty.html (05.01.2020) 

Przedstawione badania wskazują, że zagrożone są zawody związane z rutynowym 

powtarzaniem czynności. Automatyzacja dotknie przede wszystkim zawody związane z: 

czynnościami biurowymi, przetwarzaniem danych, obróbką danych oraz logistyką i 

transportem. Najmniej o swoje stanowiska pracy mogą się obawiać osoby na stanowiskach, 

których maszyna nie będzie wstanie zastąpić pracy człowieka. O swoje zawody nie muszą się 

niepokoić osoby, których praca polega na kreatywności oraz te które skupiają się na relacjach 

międzyludzkich.  

„Większość Polaków zauważa zmiany, które zachodzą na rynku pracy w związku z 

automatyzacją i cyfryzacją, jednak nie spodziewają się oni radykalnych zmian w odniesieniu 
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do własnego zawodu”
107

. Większość Polaków nie uczęszcza na kursy oraz szkolenia w celu 

podnoszenia swoich kwalifikacji. W perspektywie dłuższego czasu zmniejszają sobie szanse 

na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy.   

Polacy mają świadomość, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat maszyny oraz roboty 

będą wykonywały większość prac, które dzisiaj wykonują ludzie. Jednocześnie wśród 

zatrudnionych panuje przekonanie, że w dalszej perspektywie nadal będą wykonywać ten sam 

zawód i te same obowiązki. Duża część osób nie planuje przebranżowienia, co może mieć 

bardzo negatywne skutki w przyszłości. Obrazują to wyniki badań realizowane przez serwis 

forsal.pl zawarty na Rysunku 8.  

 

 

Rysunek 8: Świadomość nadchodzących zmian wśród wybranych zawodów  
Źródło: https://g7.forsal.pl/p/_wspolne/pliki/2893000/2893811-.jpg (05.01.2020) 

Dalszy rozwój każdej osoby na rynku pracy w przyszłości będzie się wiązał z poszerzeniem 

kompetencji cyfrowych. Nowe technologie stanowią klucz do odniesienia sukcesu na 

przyszłym rynku pracy. Podnoszeniem kompetencji w tej dziedzinie najbardziej świadomi są 

studenci, którzy chętnie korzystają oraz uczą się nowych rozwiązań technologicznych. Grupę 

społeczną, która wykazuje najmniejszą świadomość podnoszenia tych kompetencji stanowią 

rolnicy.  
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„Różnice pomiędzy zapotrzebowaniem rynku, a podażą odpowiednich kompetencji na polskim 

rynku pracy są widoczne na wielu płaszczyznach, a jedną z ciekawszych jest luka w zakresie 

kompetencji cyfrowych. Co trzeci bezrobotny w Polsce, w porównaniu do co dziesiątego 

bezrobotnego w krajach „starej” Unii, nigdy nie korzystał z komputera. Analogicznie, nigdy 

komputera nie używał co szósty zatrudniony w Polsce, podczas gdy w EU15 dotyczy to tylko 

co szesnastego pracownika”
108

. Spowodowane  jest to między innymi przez niechęć 

pracodawców do inwestowania w pracownika czy inwestowania w nowoczesne technologie 

dla swojej działalności.  

Podsumowanie 

Cyfryzacja i automatyzacja współczesnych organizacji to największe wyzwanie z zakresu 

działalności przedsiębiorstw ostatniego czasu. W dynamicznym rozwijającym się otoczeniu 

aby odnieść sukces należy być ukierunkowanym na nowości technologiczne. Nowości 

technologiczne z zakresu cyfryzacji i robotyzacji niosą za sobą szereg konsekwencji, takich 

jak: obniżenie kosztów produkcji co może wiązać się z zwolnieniami czy też na przestrzeni 

kolejnych lat niektóre zawody będą znikać a ich role przejmą maszyny. Podłączenie 

wszystkich procesów, organizacji oraz ludzi do jednego systemu może stać się ogromną 

szansą w rozwoju jak i też zagrożeniem.. Jednakże ważnym wyzwaniem będzie zapewnienie 

bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Społeczeństwo musi zostać przygotowane na te zmiany 

aby nie doprowadzić do wzrostu bezrobocia. Każda nowa technologia daje ogromne szanse 

oraz zagrożenia. Polska na przestrzeni ostatnich lat poczyniła znaczne postępy w dziedzinie 

cyfryzacji i automatyzacji. Jak pokazują rankingi DESI, Polska w dziedzinie łączności 

zajmuje dobre miejsce, pokonując średnią wartość dla państw wspólnoty. Do jednych z 

kluczowych osiągnięć cyfryzacyjnych w 2020 roku można zaliczyć wprowadzenie dostępu do 

podstawowych dokumentów za pomocą telefonu komórkowego w formie cyfrowej. 

Cyfryzacja i automatyzacja zrewolucjonizowały Polską gospodarkę. Proces ten będzie trwał 

przez najbliższe lata, aby nasz kraj mógł stanąć w czołówce rankingu UE należy 

kontynuować proces zmian oraz zwiększać wydatki na nowoczesne rozwiązania 

technologiczne. 
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Digitization and automation as a challenge for modern organizations 

Summary: Digitization and automation are terms that dominated the global economy, 

including Poland. This article presents the impact of new technologies on the country's 

economy and compares it to other European Union countries. A number of rankings on 

digitization and automation place Poland in various positions. There are areas where 

we are doing well and some where we are still in the last places. The disregard of the 

upcoming changes by employers and employees can lead to many losses for each 

party. The development of technology in the modern world brings with it opportunities 

and threats for many areas of life. 

Keywords: automation, digitization, economy, organization, industrial revolution, the 

future of the economy 
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Streszczenie: Rosnąca liczba i rozmiary zagrożeń stawiają przed służbami 

ratowniczymi na całym świecie sporo nowych wyzwań. W niniejszym artykule 

przedstawiono problematykę związaną ze skutecznością prowadzenia działań 

ratowniczo-gaśniczych w zakresie stosowania sorbentów oraz prakseologiczne 

aspekty tego zagadnienia. We wstępie przedstawiono zarys zagrożeń związanych 

z substancjami niebezpiecznymi ze szczególnym uwzględnieniem substancji 

ropopochodnych oraz znaczenie stosowania materiałów sorpcyjnych w tym zakresie. 

W dalszej części artykułu uszczegółowiono problematykę prowadzenia działań 

ratowniczo-gaśniczych z użyciem sorbentów, zilustrowano skalę problemu 

oraz przedstawiono aspekty praktyczne pracy z sorbentami. Następnie jako sposób 

poprawy skuteczności prowadzenia tych działań, wskazano możliwość wykorzystania 

zjawiska, jakim jest hydrofobowość, przybliżono czytelnikowi ten termin 

i przedstawiono metody hydrofobizacji. Zwrócono także uwagę na zainteresowanie 

tym tematem naukowców z różnych stron świata. Ich osiągnięcia naukowe, 

odpowiednio wykorzystane, także mogłyby posłużyć do poprawy skuteczności 

prowadzenia działań przez służby ratownicze i porządkowe. Na zakończenie 

przybliżono wykonaną w tym celu próbę hydrofobizacji wybranych materiałów 

sorpcyjnych oraz przedstawiono najważniejsze wnioski. Badania te zostały 

przeprowadzone w Zakładzie Środków Gaśniczych i Neutralizujących w Szkole 

Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. 

Słowa kluczowe: sorpcja, sorbenty, materiały sorpcyjne, hydrofobowość, 

hydrofobizacja. 

Wstęp 

Ze względu na bardzo dynamiczny rozwój naszej cywilizacji w ostatnich dziesięcioleciach, 

służby ratownicze na całym świecie stawiane są przed sporym wyzwaniem. Z biegiem czasu 

zagrożeń jest coraz więcej, mają one coraz większe rozmiary i są poważniejsze w skutkach. 

Rośnie zużycie (a więc też produkcja i transport) substancji niebezpiecznych, czyli takich, 

które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze, 

w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, mogą spowodować zagrożenie 

zdrowia, życia, bezpieczeństwa, skażenie środowiska lub zniszczenie mienia. Zdecydowanie 

ponad połowę przewozu substancji niebezpiecznych w Unii Europejskiej, bo około 60 – 70%, 

stanowi transport drogowy. Polska bierze udział w około 5% takich przewozów 

mailto:pnoszczyk@o2.pl
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w UE i umiejscawia ją to na 6 miejscu, za Niemcami, Francją, Hiszpanią, Wielką Brytanią 

i Włochami
109

. Spowodowane jest to faktem, że nasz kraj ze względu na swoje położenie 

pełni rolę kraju tranzytowego, na skrzyżowaniu szlaków łączących Europę północną z 

południową i wschodnią z zachodnią oraz widoczną poprawą stanu naszej infrastruktury. Z 

tego względu zauważalny jest wzrastający z roku na rok ruch – zarówno na drogach, jak i w 

kolei
110

. Transport drogowy w Polsce odgrywa większą rolę niż w innych krajach Unii 

Europejskiej – w ten sposób przewożone jest aż 81% towarów niebezpiecznych. Przy tak 

dużym znaczeniu tego rodzaju transportu trzeba zwrócić uwagę, że jest on również jednym z 

najmniej bezpiecznych. Ważne jest więc zachowywanie szczególnej ostrożności w kwestiach 

związanych nie tylko z samym przewozem, ale także z załadunkiem, postojem czy 

rozładunkiem oraz właściwym oznakowaniem przesyłki i poczuciem odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo swojej innych osób
111 112 113

. 

W Polsce średnio przynajmniej raz na 2 – 3 dni dochodzi do zdarzenia o znamionach 

poważnej awarii, zarówno w zakładach przemysłowych jak i w transporcie. Niestety, według 

prognoz, w najbliższych latach będziemy obserwować nieznaczny wzrost ilości takich 

zdarzeń. Niepokojące jest również to, że w transporcie drogowym, pomimo dużych starań 

prewencyjnych, wielu szkoleń i kampanii edukacyjnych najliczniejszą (blisko 60 – 65%) 

przyczyną takich zdarzeń jest niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu. 

Ze wszystkich substancji niebezpiecznych największy udział mają materiały ciekłe zapalne 

i sięga on aż 70%. W grupie tej zdecydowanie można wyróżnić substancje ropopochodne, 

ponieważ stanowią one niespełna 90% z nich. Istnieje więc bardzo duże 

prawdopodobieństwo, że to właśnie z substancjami ropopochodnymi będziemy mieć do 

czynienia w razie jakiejkolwiek awarii
114 115

. Podkreślę fakt, że najczęściej awaryjnie 

                                                 

109
 Michalik J., Gajek A., Grzegorczyk K., Gredecki S., Piękniewski M., Słomka L., Janik P., Dziwulski D., 

Zając S., Zagrożenia poważnymi awariami w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce, 

,,Bezpieczeństwo pracy’’, 2009, nr 9, s. 6-9. 
110

 Kopczewski R., Nowacki G., Zakrzewski B., Zagrożenia chemiczne i ekologiczne podczas przewozu 

drogowego towarów niebezpiecznych, ,,Autobusy’’, 2017, nr 9, s. 85-92. 
111

 Góra I., Zwiększenie roli kolei w równoważeniu transportu towarów w Polsce. Wyzwania, propozycje, 

dobre praktyki, UTK, Warszawa, 2017. 
112

 Rakowska J., Radwan K., Ślosorz Z., Pietraszek E., Łudzik M., Suchorab P., Usuwanie substancji 

ropopochodnych z dróg i gruntów, CNBOP, Józefów, 2012. 
113

 Salomon A., Drogowy przewóz substancji niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem paliw płynnych, 

,,Współczesna Gospodarka’’, 2015, s. 69-87. 
114

 Pająk M., Madej M., Ozimina D., Milewski K., Transport drogowy towarów niebezpiecznych – prognoza 

na lata 2015-2020, ,,Autobusy'', 2016, nr 4, s. 127 132. 
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uwalnianie substancje ropopochodne są związkami bardzo słabo rozpuszczalnymi w wodzie. 

Tworzą one na powierzchni wody cienką warstwę lub w przypadku cięższych frakcji – 

opadają na dno zbiornika. Mają silne właściwości toksyczne, łatwo przedostają się do 

środowiska (natychmiast powodując jego skażenie), a także są niebezpieczne dla zdrowia i 

życia ludzi oraz zwierząt
116 117

. W związku z powyższym uważam, że to właśnie dlatego tak 

ważne jest, by służby ratownicze były jak najbardziej skuteczne w działaniach przeciw 

zagrożeniom, jakie napotykają. Szczególnie jeśli charakteryzują się one wysokim 

prawdopodobieństwem wystąpienia. 

Spośród istniejących technik zbierania i usuwania rozlanych cieczy, także z powierzchni 

wody, stosowanie sorbentów
118

 uważane jest za jedno z najbardziej wydajnych, praktycznych 

i powszechnych rozwiązań. Sorbenty mogą występować w postaci granulowanej lub 

specjalnie przetworzonej i do tego celu przygotowanej. Służby ratownicze i porządkowe na 

całym świecie korzystają z tego rozwiązania bez względu na skalę zjawiska. Niemal pewne 

jest to, że podczas trwania akcji pojawi się taki etap, w którym konieczne będzie ich użycie. 

Warto zastanowić się w takim razie nad skutecznością tych działań w pewnych warunkach i 

odpowiedzieć sobie na pytanie, czy aby na pewno nic więcej w tym aspekcie nie da się 

poprawić. 

  

                                                                                                                                                         

115
 Pająk M., Madej M., Ozimina D., Milewski K., Wypadki w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych 

– analiza zdarzeń z lat 2010 - 2015, ,,Autobusy'', 2016, nr 10, s. 85-91. 
116

 Gierak A., Zagrożenie środowiska produktami ropopochodnymi, Ochrona środowiska, 1955. 
117

 Izdebska-Mucha D., Wpływ zanieczyszczeń ropopochodnych na wybrane geologiczno-inżynierskie 

właściwości gruntów spoistych, ,,Przegląd Geologiczny’’, 2005, vol. 53, nr 9, s. 766-769. 
118

 sorbent – ,,materiał porowaty sypki, włóknisty lub spieniony różnego rodzaju i pochodzenia posiadający 

zdolność do pochłaniania i zatrzymywania różnych substancji’’ (cyt. za: Bryła H., Leksykon ekologii i ochrony 

środowiska, Gdańsk 2005). Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z polskim prawem w działaniach 

ratowniczych realizowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej nie każdy materiał porowaty może tak 

po prostu zostać użyty do zebrania rozlewiska substancji niebezpiecznej. Musi on spełniać specjalne wymagania, 

ujęte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Innymi 

słowy, nie każdy sorbent w rozumieniu przyrodniczym jest sorbentem w rozumieniu prawnym. Jednak pomimo 

tego, w stanie wyższej konieczności Kierujący Działaniem Ratowniczym może podjąć decyzję o odstąpieniu od 

zasad powszechnie uznanych za bezpieczne i np. zadecydować o użyciu zastępczych materiałów sorpcyjnych, 

którymi w tym przypadku będą te materiały, które nie spełniają wymagań zawartych w przytoczonym 

rozporządzeniu, a które w danej sytuacji mogą okazać się skuteczne. Dlatego też w niniejszym artykule 

charakterystyki i opisy dotyczące sorbentów można odnieść nie tylko do materiałów sorpcyjnych spełniających 

wymogi w/w rozporządzenia. Trzeba jednak pamiętać, że termin ,,sorbent’’ może dotyczyć jednej z tych dwóch 

kategorii, w zależności od kontekstu. 
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Sorbenty w działaniach ratowniczych - problematyka 

W scenariuszu, który każdy strażak w swojej zawodowej karierze przerabia wielokrotnie, 

czyli w sytuacji awaryjnego uwolnienia substancji niebezpiecznej na małą lub średnią skalę 

(co często nie jest jedynym zagrożeniem) działania służb ratowniczych składają się w skrócie 

z kilku etapów. Pierwszym z nich jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz identyfikacja 

występujących zagrożeń i ich rozmiarów, a w dalszej fazie także rozpoznanie medium z jakim 

ma się do czynienia i wyznaczenie strefy niebezpiecznej. Na podstawie tych danych 

wypracowany zostaje zamiar taktyczny oraz wybierane są adekwatne do zastanej sytuacji 

metody likwidacji zagrożeń. Następnie uwolnione medium zostaje wstępnie zebrane, 

powierzchnia (lub ciek tudzież zbiornik wodny) jest doczyszczana/y i przywracane są jej/jego 

pierwotne właściwości. Na koniec zgromadzona substancja jest odpowiednio zabezpieczana 

i przekazywana właściwym podmiotom. 

Sprawa wydaje się prosta, ale taka jest tylko i wyłącznie w idealnych warunkach 

nawierzchniowych i pogodowych, które w zdecydowanej większości nie występują. 

Deszcz, śnieg czy wiatr oraz nasiąkliwe podłoża skutecznie utrudniają działania, a z punktu 

widzenia ochrony środowiska i przywrócenia stanu sprzed awarii, służby ratownicze, mimo 

usilnych starań funkcjonariuszy na poziomie interwencyjnym, sobie wtedy nie do końca 

radzą. 

I bez poprawienia (rozszerzenia) parametrów i właściwości środków jakimi dysponują, 

poradzić sobie nie mogą. Bo oczywiście, główne zagrożenia zostaną zlikwidowane, 

substancja niebezpieczna zostanie zebrana i przekazana służbom porządkowym, bądź 

bezpośrednio firmie zajmującej się utylizacją i miejsce zdarzenia wróci do stanu możliwie 

podobnego jak sprzed awarii. Tak więc np. w przypadku drogi przywrócona jest jej drożność, 

a na nawierzchni z powrotem występuje tarcie. Trzeba jednak pamiętać, że niestety te 

działania nigdy nie będą w 100% skuteczne. Nie jest bowiem możliwe zebranie substancji 

niebezpiecznej w całości, ze względu na przenikanie jej w głąb nawierzchni lub gleby, bądź 

rozpływanie się jej w objętości wody, co samo w sobie stwarza problemy, a dodatkowo 

utrudniają to złe warunki atmosferyczne. Środowisko pozostanie zatem i tak w jakimś stopniu 

skażone, i trzeba wiedzieć, że tu na starcie jesteśmy skazani na porażkę. Dodatkowo w chwili 

obecnej 7 na 9 sorbentów dopuszczonych do stosowania przez jednostki ochrony 
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przeciwpożarowej
119

 w Polsce chłonie zarówno substancje niebezpieczne jak i wodę. 

Dochodzi więc do sytuacji, gdzie służby ratownicze mają za zadanie zebrać rozlewisko takiej 

cieczy, a 30% - 60% - 90% pochłanianego w takich warunkach medium to woda. Ciężko w 

takim przypadku mówić o skutecznych, profesjonalnych działaniach i prakseologicznie 

podchodząc do tego zagadnienia należałoby się zastanowić jak rozwiązać ten problem. 

Pytaniem jest więc, czy na pewno uzasadnione jest zużywanie tak ogromnych ilości 

sorbentów jak obecnie i w jaki sposób można je ograniczyć, równocześnie nie obniżając 

skuteczności działań ratowniczych poniżej aktualnie prezentowanego poziomu. Z 

powyższego punktu widzenia mniej istotnym przeciwnikiem, choć mimo wszystko wartym 

zauważenia, jest silny wiatr. On z kolei przysparza kłopotów czysto praktycznych. Kiedy 

ziarna sorbentu są zbyt lekkie, nawet gdy są nasączone cieczą, są przez ten wiatr rozwiewane 

po terenie miejsca zdarzenia. Dochodzi do wtórnego skażenia środowiska i ponownie 

problematyczne jest zebranie uwolnionej substancji w całości. 

Problemy te dostrzegają strażacy praktycy, gdyż z powyższych względów zużywana jest 

większa ilość sorbentu niż w rzeczywistości potrzeba, a idąc dalej przekłada się to na koszty 

jakie ponosi budżet państwa. Środowisko nie jest przywrócone do takiego stanu, do jakiego 

tym samym nakładem sił mogłoby być, a także, w przypadku wystąpienia dużego rozlewiska 

w złych warunkach pogodowych jego likwidacja jest kłopotliwa, czasochłonna 

i wieloaspektowa. W niniejszych rozważaniach pominięto fakt wykonywania przez 

służby ratownicze zadań czysto porządkowych, wykraczających poza zakres ich obowiązków, 

wyręczając tym samym odpowiedzialne za to podmioty. Zdarza się to niestety bardzo często, 

a problem dotyczy całego kraju. Problematyka ta została wielokrotnie poruszona w różnych 

publikacjach
120

 
121

 
122

. 

                                                 

119
 Jednostkami o których mowa (zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 25 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej) są: 

1. jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej; 

1a. jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony 

Przeciwpożarowej; 

2. zakładowa straż pożarna; 

3. zakładowa służba ratownicza; 

4. gminna zawodowa straż pożarna; 

4a. powiatowa (miejska) zawodowa straż 

pożarna; 

5. terenowa służba ratownicza; 

6. ochotnicza straż pożarna; 

7. związek ochotniczych straży pożarnych; 

8. inne jednostki ratownicze. 
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 Płóciennik M., Wcisło D., Sorbenty – polemika i odpowiedź, ,,W akcji’’, 2011, nr 3, s. 18-20. 
121

 Rakowska J., Radwan K., Czego można wymagać od sorbentów?, ,,Ochrona mienia i informacji’’, 

2010, nr 3, s. 56-57. 
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W celu zobrazowania skali tego problemu, tj. ilości zużywanych sorbentów do likwidacji 

nawet niewielkich rozlewisk, na rysunku 1 przedstawiono 3 sorbenty po sorpcji 

(tylko!) 100 ml cieczy (50 ml oleju i 50 ml wody). Jest to tylko 
1

10
 l, a zdarza się, że nawet 

podczas zwykłej, niegroźnej kolizji w ruchu drogowym, z udziałem dwóch samochodów 

osobowych, dochodzi do wycieku kilku lub kilkunastu litrów płynów eksploatacyjnych. 

 

 

Rysunek 1. Ilość odpadu powstałego w wyniku sorpcji 100ml mieszaniny olej/woda (1:1) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Aktualnie w wykazie ważnych świadectw dopuszczenia, które zostały wydane przez 

CNBOP-PIB (stan na dzień 11.10.2020) znajduje się 9 sorbentów. Są to (w nawiasie podany 

został numer świadectwa dopuszczenia)
123

: - Sorbent typ Q-SORB® (3007/2017) 

- Sorbent sypki typ DIATO PLUS (3392/2018) 

- Sorbent sypki typ DIAKOR (4041/2020) 

- Sorbent sypki typ DUCK (2471/2015) 

- Sorbent syntetyczny typ NONAQUA (2472/2015) 

- Sorbent typ „ABSO-PRO” (2621/2016) 

- Sorbent typ SorbENK (3912/2020) 

- Sorbent typ COMPAKT (3137/2018) 

- Sorbent sypki typ DAMSORB (3260/2018) 
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 Wcisło D., Sorbenty w działaniach ekologicznych PSP, ,,W akcji’’, 2010, nr 6, s. 12-15. 

123
 https://www.cnbop.pl/pl/uslugi/certyfikacja-i-dopuszczenia/wykazy-wydanych-dokumentow 



102 

 

Wyżej wymienione sorbenty, poza NONAQUA i DUCK są hydrofilowe. Oznacza to, że nie 

są selektywne i tak samo chłoną wodę, jak i substancje niebezpieczne. Ponadto ten pierwszy 

jest mało komfortowy w użyciu i dość problematyczny, a w dodatku posiada stosunkowo 

niską praktyczną zdolność sorpcyjną, nawet w idealnych warunkach
124

, więc w praktyce jest 

mało skuteczny. Drugi zaś będzie sprawiał problemy w przypadku działań na nawierzchniach 

utwardzonych, więc tak jak sugeruje producent
125

, przeznaczony jest raczej do zbierania 

rozlewisk substancji niebezpiecznych z powierzchni wody (bądź nawet doczyszczania – 

jako środek pomocniczy w przypadku użycia zapór
126

). W efekcie nie stanowią one 

znaczącego procentu wśród sorbentów znajdujących się na wyposażeniu służb. 

Praca z sorbentami – aspekty praktyczne 

Nie jest możliwe wyprodukowanie takiego sorbentu, który idealnie będzie się nadawać do 

pracy z każdym rodzajem substancji i w dodatku w każdych warunkach. Tym bardziej jeśli 

ma być on w miarę tani i łatwo dostępny. Sorbent do wszystkiego nie istnieje. Ważną kwestią 

jest więc prawidłowy jego dobór, na co składa się wiele czynników. Przede wszystkim należy 

pamiętać, że w momencie wystąpienia awarii jest już za późno na organizowanie zaplecza 

logistycznego, więc ważne jest czym dysponujemy. Jest to o wiele prostsze w przypadku 

zakładów przemysłowych, przewoźników, baz i stacji paliw itp. Wiedzą oni jakie substancje 

magazynują lub transportują, w związku z czym mogą się wcześniej przygotować na wypadek 

ich awaryjnego uwolnienia. Sytuacja jest trudniejsza, jeśli chodzi o działania służb 

ratowniczych w trakcie trwania akcji ratowniczo-gaśniczych. Przede wszystkim często 

nie wiadomo jaka substancja uległa uwolnieniu, jakie są jej właściwości czy nawet do jakiej 

grupy substancji niebezpiecznych należy. Dodatkowo, ze względu na specyfikę pracy, 

nie sposób jest umieścić cały asortyment sorbentów dostępnych na rynku na wyposażeniu 

sił i środków I czy II rzutu. Wiąże się to z kolejnym ważnym aspektem, 

mianowicie odpowiednim poziomem wiedzy strażaków na każdym szczeblu. Ratowników, 

pod kątem prawidłowego użycia i zachowania zasad bezpieczeństwa pracy z sorbentami; 

dowódców na poziomie interwencyjnym, pod kątem wyboru sorbentu właściwego do 
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zbierania konkretnego rozlewiska; oraz funkcjonariuszy poziomu strategicznego 

odpowiedzialnych za wybór i odpowiednią ilość sorbentów znajdujących się na wyposażeniu 

jednostek (zarówno na samochodach jak i w magazynach), z których Ci pierwsi będą mogli 

korzystać przy zbieraniu rozlewisk substancji niebezpiecznych. Z prakseologicznego punktu 

widzenia niektóre z wyżej wymienionych działań można usprawnić na poziomie 

organizacyjnym. Można zadbać o większą odpowiedzialność i lepsze przygotowanie na 

wypadek awarii kierowców przewożących różnego rodzaju substancje oraz osób pracujących 

z tymi substancjami przy procesach technologicznych, tak aby byli w stanie w większym 

stopniu wspomóc informacjami i wiedzą ekipy ratownicze. Można także podnieść poziom 

praktycznych umiejętności ratowników np. poprzez różnego typu szkolenia. Można także 

wreszcie dać jednym i drugim sorbenty lepsze do przeciwdziałania takim zagrożeniom, a 

precyzyjniej takie, które mają zdecydowanie poprawione właściwości użytkowe. 

W literaturze branżowej można natomiast znaleźć wskazówki, jakimi kryteriami kierować się 

przy doborze sorbentów. Autorzy przypominają także, żeby podczas ich stosowania pamiętać 

o zasadach bezpieczeństwa oraz tzw. dobrej praktyki. Wybór oparty powinien być o wiedzę, 

doświadczenie i aktualne potrzeby, a brać pod uwagę należy aspekty takie jak
127 128 129

: 

 praktyczna chłonność sorbentu; 

 zatrzymywanie wchłoniętej cieczy w strukturze sorbentu; 

 rzeczywista efektywność wykorzystania; 

 dostępność; 

 koszty (bezpośrednie – cena sorbentu oraz koszt utylizacji odpadów; oraz pośrednie – 

transport i magazynowanie sorbentu, unieszkodliwianie, przewóz i składowanie opadu 

oraz koszt pracy służb ratowniczych); 

 sposób utylizacji zużytego sorbentu lub ew. możliwość jego ponownego 

wykorzystania; 

 pływalność (w przypadku zbierania rozlewiska z powierzchni wody); 

 oddziaływanie na środowisko; 
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 uziarnienie (granulację), czyli procentową zawartość ziaren różnej wielkości – 

najlepiej, żeby ziarna były zarówno o małej, średniej jak i dużej średnicy (większe 

pochłaniają dużą ilość cieczy, a mniejsze odpowiadają za dokładne doczyszczenie 

powierzchni); 

 trwałość (aby nie traciły swoich właściwości w przypadku długotrwałego 

magazynowania). 

 

W przypadku stosowania sorbentów ponadto należy pamiętać o tym, aby
130

: 

 nasycony cieczą sorbent zebrać jak najszybciej, w celu skrócenia czasu kontaktu 

z niebezpieczną substancją (szczególnie gdy posiada właściwości toksyczne); 

 do zbierania substancji agresywnych chemicznie, utleniających i żrących nie stosować 

sorbentów organicznych pochodzenia naturalnego; 

 w przypadku niezidentyfikowanej cieczy można użyć czystego, suchego piasku; 

 sorbenty nie są neutralizatorami i należy z nimi postępować jak z substancją 

niebezpieczną, ponieważ przejmują jej właściwości; 

 gdy rozlewisko jest duże warto zastosować mechaniczne urządzenia zbierające; 

 gdy rozlewisko jest małe stosować środki podręczne (miotła, szufla, wiadro); 

 w warunkach silnego wiatru ograniczyć do minimum stosowanie sorbentów sypkich; 

 sorbenty w postaci produktów finalnych (maty, rękawy, poduszki, taśmy, ścierki, 

rolki) należy rozkładać na powierzchni plamy ze szczególnym uwzględnieniem 

granicy rozlewiska; 

 w przypadku rozlewisk bardzo dużych rozmiarów sorbenty powinny stanowić środek 

pomocniczy i doczyszczający. 

Jak to usprawnić? 

Odpowiedzią na pytanie zadanie w tytule tego podrozdziału może być termin hydrofobowość, 

a w zasadzie poprawa właściwości sorbentów z naciskiem na ten parametr. 
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Hydrofobowość (z gr. hydro – woda, phobos – strach) to skłonność pierwiastków bądź 

związków chemicznych do odpychania od siebie cząsteczek wody. W skali makroskopowej 

hydrofobowość to właściwość powierzchni materiału polegająca na niezwilżalności 

przez wodę. Wytworzenie się warstwy hydrofobowej na powierzchni prowadzi do zmian w 

jej zwilżalności i powoduje zwiększenie kąta zwilżania. Brak właściwości hydrofobowych 

niejednokrotnie ogranicza możliwości magazynowania, transportu czy zastosowania, 

które właśnie dzięki hydrofobizacji można poprawić. Hydrofobowość jest jednym z głównych 

wyznaczników właściwości sorbentów wpływających na skuteczność sorpcji różnych 

substancji w obecności wody. W celu uzyskania efektu hydrofobowego należy poddać 

materiał specjalnej obróbce lub zaimpregnować go odpowiednią substancją, zawierającą w 

swoim składzie cząsteczki silnie hydrofobowe. Przykładem powłok ochronnych są warstwy 

substancji bazujących na hydrofobowych właściwościach siloksanów
131

 (np. PDMS 

polidimetylosiloksan, HMDS heksametylodisilazan czy MTMS metylotrimetoksysilan) bądź 

związków z grupami fluorowymi (fluoroalkilsilany). Dodatek już 10% obj. PDMS powoduje 

wysoki stopień hydrofobowości, natomiast przy 50% obj. kąt zwilżania wynosi nawet 133°. 

Hydrofobizatorem może być również atom pierwiastka silnie elektroujemnego (np. fluoru, 

tlenu, azotu, chloru, bromu). Wykazują one, a szczególnie najbardziej elektroujemny fluor, 

niewielkie powinowactwo do elektronów innych pierwiastków, więc również do cząsteczek 

wody. Taki przyłączony do powierzchni atom będzie zmniejszał jej energię powierzchniową 

minimalizując kontakt z wodą. Nawet jedna, cienka warstwa nadaje materiałowi właściwości 

hydrofobowe. 

Stosując odpowiednie różne dodatki można uzyskać efekt nie tylko hydrofobowy, ale również 

np. oleofobowy. W zależności od tego, jakie właściwości chcemy poprawić, należy dobrać 

odpowiedni sposób i substancję do modyfikacji. Powyżej wymienione substancje mają 

również wpływ na takie parametry jak odporność na ścieranie czy twardość, bądź gdy jest 

to istotne przeźroczystość, odporność na zarysowania lub łatwość czyszczenia powierzchni. 

Nadają materiałom także właściwości przeciwgrzybiczych, antykorozyjnych, zmniejszają 
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higroskopijność
132

 czy powodują, że są odporne na mróz (co może mieć istotny wpływ 

np. w przypadku magazynowania itp.)
133 134 135

. Jak widać poprawa skuteczności działania 

może objawić się tutaj wielopłaszczyznowo, a sposobów modyfikacji materiałów sorpcyjnych 

jest tak wiele, że nie sposób wymienić i opisać je wszystkie. 

Za jakość, skuteczność i wytrzymałość powłok hydrofobowych odpowiada bardzo wiele 

czynników. Są to m.in. skład chemiczny, nasiąkliwość i struktura materiału, poziom jego 

wilgotności, stopień zanieczyszczenia powierzchni, ilość wprowadzonego preparatu 

i zastosowana technika, lepkość i właściwości hydrofobizatora, stężenie substancji czynnej, 

a także rodzaj rozpuszczalnika w przypadku jego zastosowania. Istotnymi parametrami 

determinującymi skuteczność hydrofobizacji są głębokość penetracji porów (ważne, żeby 

była większa od krytycznej, gwarantującej wodoodporność), przyczepność impregnatu do 

powierzchni materiału oraz wcześniej wspomniana wilgotność. Należy pamiętać, że nadmiar 

wilgoci blokuje pory i uniemożliwia odpowiednie wnikanie preparatów. Można więc 

impregnować wyłącznie materiały całkowicie suche lub o dopuszczalnej wilgotności. 

Z analizy literaturowej nie wynika jednak jednoznacznie jaki to poziom, ale z reguły 

nie przekracza on kilku, maksymalnie kilkunastu procent. Podkreślić trzeba fakt, że wyniki 

otrzymane w warunkach laboratoryjnych niejednokrotnie będą się różnić od skuteczności, 

jaka może zostać osiągnięta w rzeczywistości. Trwałość tak uzyskanej hydrofobowości 

również zależy od bardzo wielu czynników. Ta wykonana dobrymi impregnatami oraz 

zaawansowanymi technikami może wytrzymać nawet kilkanaście lat
136 137

. 

Mimo, że procesy hydrofobizacji są już powszechnie wykorzystywane, wciąż nie ma 

opracowanych jednorodnych i zawsze skutecznych metod określania stopnia takiej 

impregnacji dla materiałów modyfikowanych różnymi substancjami. Właściwości 

hydrofobowe najczęściej określa się na podstawie pomiarów kąta zwilżania. W tym celu 
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powstało wiele technik – bezpośrednich (głównie dla powierzchni płaskich) i pośrednich (dla 

rozdrobnionych ciał stałych). Są to m.in. metody wizualizacji mikroskopowej, próby 

pływania po powierzchni wody, metoda wzniesienia kapilarnego, metoda zwilżania cienkiej 

warstwy, metoda ekstrakcyjna, metoda ,,film flotation” czy metoda siedzącej kropli
138 139 140

. 

Badania w zakresie poprawy właściwości użytkowych materiałów sorpcyjnych 

Ze względu na to, że przedstawiony w niniejszym artykule problem został zauważony przez 

naukowców z różnych krajów, trwają równoległe i niezależne od siebie poszukiwania 

skutecznych metod poprawiających parametry materiałów sorpcyjnych. Głównym celem jest 

zwiększenie selektywności działania sorbentów w stosunku do wody, bez negatywnego 

wpływu na inne parametry, np. praktyczną zdolność sorpcyjną, gdyż inaczej takie zabiegi 

byłyby pozbawione sensu. Nie miałoby to nic wspólnego z poprawą skuteczności działania 

i prakseologiczną myślą rozwijania tej dziedziny. Należy mieć świadomość, że ratownictwo 

jest tylko jednym z obszarów, w którym z powodzeniem można by wykorzystać postęp 

w zakresie hydrofobowości materiałów sorpcyjnych. Badacze niejednokrotnie mogą 

poszukiwać rozwiązań dla całkiem odmiennych dyscyplin, jednak ze względu 

na identyczny cel jak najbardziej można próbować zastosować ich metody i opracowane 

techniki. Nie ulega wątpliwości, że trzeba z tej wiedzy korzystać, szukać najlepszych 

rozwiązań i uczynić nasze działania sprawniejszymi. 

Naukowcy z Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina, w swoim wystąpieniu 

z 2018 roku na międzynarodowej konferencji naukowej CONECT w Rydze 

poświęconej technologiom środowiskowym i klimatycznym zwracają jednak uwagę, 

że stosowane metody mają też wady. Szereg metod chemicznych, jak m.in. merceryzacja, 

acetylowanie, benzoilowanie, estryfikacja, eteryfikacja, utlenianie, halogenowanie, obróbka 

alkaliami, stosowanie środków sprzęgających (coupling agents) w procesach wstępnej 

obróbki wiąże się z użyciem chemikaliów, które nie ulegają biodegradacji i należy traktować 
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je jak odpady, co poza tym, że niesie ze sobą różne niebezpieczeństwa, zwiększa koszty 

modyfikacji. Z kolei np. fizyczna metoda termiczna jaką jest piroliza jest czasochłonna  

i kosztowna. Jak twierdzą autorzy, zamiast tego, w celu zwiększenia hydrofobowości 

materiałów należy w przyszłości skoncentrować wysiłki na metodach przyjaznych dla 

środowiska jak np. obróbka plazmowa czy obróbka gorącą wodą
141

. Jak wiele w tej materii 

jest do zrobienia opisują w swoim opracowaniu naukowcy z Finlandii, którzy zwracają 

uwagę, że pomimo wielu badań w tym zakresie wciąż pojawiają się błędy i to w zasadzie na 

każdym etapie prac. Istnieje szereg uwarunkowań, szczegółów i parametrów które należy brać 

pod uwagę (zarówno w pracach badawczych, jak i w późniejszym użyciu tych produktów), 

aby rosła skuteczność działań z użyciem sorbentów
142

. 

Próba modyfikacji wybranych materiałów sorpcyjnych 

Chcąc poznać efekt procesu hydrofobizacji materiałów sorpcyjnych pod kątem skuteczności 

działań ratowniczych, przeprowadzono badania laboratoryjne, których celem była ocena 

wpływu zaprojektowanego sposobu modyfikacji na właściwości użytkowe sorbentów 

sypkich. Badania te wykonano w Zakładzie Środków Gaśniczych i Neutralizujących w Szkole 

Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Podjęta próba miała na celu poprawę parametrów 

wybranych do badań sorbentów oraz podniesienie ich skuteczności w rzeczywistych 

działaniach. Dążono do znalezienia najskuteczniejszych rozwiązań i wyznaczenia kierunku do 

dalszych badań. 

Materiałami poddanymi ocenie były dwa dostępne na rynku mineralne sorbenty sypkie, 

różniące się granulacją i właściwościami, a także surowiec pochodzenia organicznego 

naturalnego, często stosowany jako zastępczy materiał sorpcyjny – trociny. Sorbenty 

hydrofobizowane były specjalnymi preparatami, mianowicie: (1) impregnatem do drewna na 

bazie emulsji wodnej, (2) impregnatem do chłonnych powierzchni budowlanych na bazie 

rozpuszczalników oraz (3) hydrofobowym płynem do spryskiwaczy na bazie metanolu. 
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Użytym w badaniu sorbatem
143

 był spożywczy olej rzepakowy. Podstawą określenia wpływu 

hydrofobizacji na właściwości użytkowe sorbentów była analiza zmian parametrów takich 

jak: wilgotność, higroskopijność, praktyczna zdolność sorpcyjna (zarówno samego oleju, jak i 

oleju w obecności wody) oraz pływalność. Ocenę podparto obserwacjami, wiedzą teoretyczną 

i doświadczeniem. Wybór materiałów, które zostały użyte w badaniach nie był przypadkowy. 

Zdecydowano się na trzy popularne i wystarczająco różniące się między sobą sorbenty, 

jednak należy pamiętać, że jest to zbyt mała próbka by mówić o trendzie i konieczne byłoby 

wykonanie kolejnych badań, na większej grupie materiałów. Do hydrofobizacji również 

wybrano trzy różne preparaty. Zgodnie z założeniem chciano sprawdzić jak duże będą różnice 

w otrzymanych wynikach, w zależności od typu impregnatu – rodzaju podłoża do jakiego jest 

on przeznaczony oraz od jego składu chemicznego. 

Badania w pierwszej kolejności polegały na sprawdzeniu szeregu parametrów dla sorbentów 

w stanie surowym. Następnie poddano je modyfikacji, nadając im właściwości 

hydrofobowych i przeprowadzono te same badania dla każdego rodzaju impregnacji. 

Modyfikacja polegała na nasypaniu do kuwety odpowiedniej ilości magazynowanego w 

temperaturze pokojowej sorbentu, równomiernemu natryskiwaniu jego powierzchni 

wybranym preparatem w założonych stosunkach masowych oraz starannemu wymieszaniu. 

Tak przygotowane sorbenty suszono przez 48 godzin w temperaturze pokojowej, w 

warunkach umożliwiających swobodną cyrkulację powietrza. Powstało w ten sposób 12 

różnych sorbentów (3 niezmodyfikowane i 9 zmodyfikowanych). W związku z bardzo dużą 

ilością wyników oraz odpowiadającą im obszerną częścią analityczną, w dalszej części 

artykułu zawarto jedynie informacje i wnioski istotne z punktu widzenia omawianej tematyki. 

Zastosowana w badaniu modyfikacja mniej lub bardziej wpływała na zdolność pochłaniania 

samego oleju przez sorbenty (próby wykonane bez obecności wody w rozlewisku). Co ważne, 

w niektórych przypadkach nastąpiła bardzo wysoka poprawa tego parametru w sytuacji 

zbierania oleju z rozlewiska w obecności wody (w 5 na 9 modyfikacji wzrost wynosił 

od 60% do aż 129%), pozytywnym wpływem na parametr higroskopijności (co ma znaczenie 

w przypadku magazynowania materiałów) oraz uzyskaniem silnego efektu hydrofobowego 

                                                 

143
 sorbat – ,,substancja pochłaniana przez sorbent’’ (cyt. za: Bryła H., Leksykon ekologii i ochrony 

środowiska, Gdańsk 2005). 
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nadając materiałom zdolność utrzymywania się na powierzchni wody (pływalność). Ten efekt 

można z pewnością jeszcze poprawić udoskonalając metodę modyfikacji w celu podniesienia 

sprawności naszych działań, np. poprzez zastosowanie wspomagacza, dobierając właściwie 

stosunek masy hydrofobizatora do masy sorbentu, znalezienie najlepszego sposobu 

nanoszenia impregnatu oraz określenie minimalnego czasu trwania i polepszenie warunków 

suszenia. Niewątpliwie istnieje potrzeba dalszych badań mogących podnieść skuteczność prac 

podczas usuwania rozlewisk olejowych oraz rozlewisk substancji niebezpiecznych, w tym 

mających w nich największy udział produktów ropopochodnych, w obecności wody. 

Dla wszystkich badanych w pracy materiałów sorpcyjnych najlepsze wyniki osiągała 

hydrofobizacja impregnatem do drewna na bazie wody. Równie wysokie wyniki, ale tylko dla 

sorbentów mineralnych osiągała hydrofobizacja impregnatem do chłonnych powierzchni 

budowlanych na bazie rozpuszczalników. Nieskuteczny w swoim działaniu okazał się 

hydrofobowy płyn do spryskiwaczy na bazie metanolu. Obniżał on chłonność samego oleju, 

nie poprawiał chłonności oleju w obecności wody, a ponadto tak jak przed modyfikacją, 

chłonął całą wodę z rozlewiska. Nie nadawał on sorbentom również zdolności utrzymywania 

się na powierzchni wody. Oznacza to, że jego działanie, w przeciwieństwie do dwóch 

pozostałych impregnatów, nie przyniosło zamierzonych efektów. 

W wyniku przeprowadzonych badań określono także, że wszystkie niemodyfikowane 

sorbenty chłonęły całą wodę jaka znajdowała się w próbkach. Potwierdza to tezę, że 

skuteczność działań np. w warunkach deszczowych, jest iluzoryczna. Zamiast sorpcji 

substancji niebezpiecznej sorbowana jest obecna w rozlewisku woda. Nic dziwnego więc, że 

po tego typu działaniach powstają tak ogromne ilości odpadów, tym bardziej, jeśli wyjściowa 

chłonność sorbentujest niska. Należy jednak pamiętać, że w wyniku modyfikacji 

hydrofobizator wypełnia pory materiału sorpcyjnego i może obniżyć jego praktyczną 

zdolność sorpcyjną w warunkach idealnych. Jest to istotna informacja z punktu widzenia 

taktyki działań ratowniczych i powinna zostać uwzględniona w przypadku dalszych badań. 

Podsumowanie 

Przedmiotem powyższych rozważań była skuteczność działań służb ratowniczych 

(ale i porządkowych) w zakresie stosowania przez nie materiałów sorpcyjnych, zwanych 
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sorbentami. Przedstawiona analiza literaturowa oraz wykonane badania potwierdziły 

nieefektywność stosowania sorbentów w przypadku usuwania rozlewisk olejowych 

w obecności wody, jeśli nie wykazują one właściwości hydrofobowych. Tak jest jednak 

w większości materiałów stosowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, zarówno 

w Polsce jak i na świecie. Zastosowany np. w warunkach deszczowych sorbent pochłonie całą 

wodę ze swojego otoczenia (co z kolei generuje wysokie koszty związane zarówno z jego 

użyciem, jak i późniejszą utylizacją), a nie przekłada się to na sprawność działań, skuteczne 

pochłanianie substancji niebezpiecznej i szybką likwidację zagrożenia. Z prakseologicznego 

punktu widzenia w celu poprawy tej sytuacji jest tutaj wiele do zrobienia, zarówno w sferze 

organizacyjnej jak i technicznej. Dowodzi to więc temu, że warto dalej poszukiwać 

skuteczniejszych, bardziej rozsądnych, sprawnych i uzasadnionych rozwiązań w tym zakresie, 

niż te stosowane obecnie. Warto również dbać o świadomość i poziom wiedzy osób, które 

z tych metod i rozwiązań korzystają – czyli cały pion interwencyjny. To od nich zależy 

ostateczna skuteczność tego typu działań. Należy więc edukować funkcjonariuszy w zakresie 

usuwania rozlewisk substancji niebezpiecznych w różnych warunkach, aby prawidłowo 

dokonywali oceny zagrożeń i świadomie wybierali środki do ich likwidacji. 
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Summary: The growing number and size of threats pose many new challenges to 

emergency services around the world. This article presents the issues related to the 

effectiveness of rescue and firefighting operations in the use of sorbents and the 

praxeological aspects of this topic. The introduction outlines the hazards associated 

with hazardous substances, with particular emphasis on oil derivatives, and the 

importance of using sorption materials in this area. In the further part of the article, the 

issues of rescue and firefighting operations with the use of sorbents are detailed, the 

scale of the problem is illustrated and the practical aspects of working with sorbents 

are presented. Then, as a way to improve the efficiency of these operations, the 

possibility of using the phenomenon of hydrophobicity was indicated, the reader was 

familiarized with this term and methods of hydrophobization were presented. The 

interest of scientists from around the world in this topic was also noted. Their 

scientific achievements, properly used, could also be used to improve the effectiveness 

of operations by rescue and safety services. At the end, an attempt at hydrophobization 

of selected sorption materials was made for this purpose and the conclusions were 

presented. The research was carried out at the Institute of extinguishing and 

neutralizing agents at the Main School of Fire Service in Warsaw. 

Keywords: sorption, sorbents, sorption materials, hydrophobicity, hydrophobization. 
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