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WPROWADZENIE
Światowe gospodarki podlegają permanentnym zmianom wywołując tym
samym ciągłe procesy modyfikacji w funkcjonowaniu każdego podmiotu
gospodarczego prowadzącego działalność. Wynikające stąd modyfikacje
wpływają z kolei na różnorodność podejmowanych decyzji w stosunku
do zachodzących zmian niezależnie od branży, wielkości, formy prawnej,
struktury czy zakresu działalności. Autorzy wielu publikacji naukowych,
jak również badacze ciekawi tych przemian śledząc i prowadząc różnorodne
analizy podkreślając ich zasadność realizacji w zakresie problematyki
ekonomicznej, gospodarczej czy oceny wpływu polityki na te przemiany.
Pojawiająca się różnorodność ewolucji zachodzącej w obszarach ich przemian
a przede wszystkim jej skutki dla danego sektora gospodarki rynkowej stają się
źródłem do przeprowadzenia ciągłości badań. Tak szeroka tematyka
ekonomiczno-gospodarcza oraz potrzeba dzielenia się swoimi obserwacjami
płynąca z przeprowadzonych badań była głównym źródłem powstania
prezentowanej monografii naukowej.
Niniejsza monografia to zbiór prac obejmujących szeroką gamę badań
naukowych z wybranej tematyki ekonomicznej skupionej w obrębie zakresu:
analizy, badań i opracowań naukowych, obrazującej problemy ekonomii
w aspekcie różnorodności łączących teorię z praktyką gospodarczą.
Poruszana tematyka w dwunastu rozdziałach ujmuje różnego rodzaju analizy
na przestrzeni różnorakich działalności usankcjonowanych w naturalnym
środowisku gospodarczym.
W pierwszej części monografii tematyka dotyczy prognozowania nowych
zjawisk, dla których brakuje danych empirycznych z okresu przeszłego i wtedy
zasadne jest poszukiwanie metody opartej na wiedzy ekspertów merytorycznych.
Autorka tego rozdziału proponuje wykorzystanie pojęcia prawdopodobieństwa
subiektywnego poprzez określenie parametru rozkładu Weibulla wykonanego na
podstawie opinii ekspertów. Z kolei przedstawiony sposób konstrukcji prognozy
nowych zjawisk w tej metodzie, został poparty odpowiednimi przykładami tak,
aby zilustrować jego rzeczywistość. Przeprowadzone badanie na podstawie
rozkładu Weibulla wskazują na zasadność jej stosowania w analizie prognoz
eksperckich, jak również zastosowanie jej w skrajnych przypadkach, gdzie inne
metody prognostyczne nie mogą być zastosowane z uwagi na małą liczbę opinii.
Kolejny rozdział poświęcony jest analizie administracji publicznej,
e -administracji, e-usługom,
realizowanym
na szczeblu rządowym
i samorządowym, który ulega zmianą wywołanym dostosowaniem się
do nowoczesnej koncepcyjnej i przy wykorzystaniu usług informatycznych
oraz zaawansowanych technologii w administracji publicznej. Autorka tej części
przedstawia różnicę pomiędzy koncepcją działalności tradycyjnej i nowoczesnej
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w szczególności przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii w administracji
publicznej i jego wpływ na światopogląd społeczeństwa w tym względzie.
Kolejnym problemem omawianym w monografii jest analiza stopy
bezrobocia z wykorzystaniem podejścia przestrzennego. Autorzy prezentują
ujęcie tematu przy wykorzystaniu wyestymowanego modelu objaśniającego
miesięczne zmiany stopy bezrobocia w 380 powiatach w okresie od lutego 2014
do marca 2016 roku. Przeprowadzona analiza tą metodą pokazuje zależności
w zmianach poziomu bezrobocia występująca pomiędzy poszczególnymi
powiatami sąsiednimi oraz czasookres ich oddziaływania a w konsekwencji
wywołany wpływ na zmiany stopy bezrobocia, które zaszły w danym powiecie
w przeszłości i obecny poziom tych zmian.
Omawiane zagadnienie uzupełnia prezentowany kolejny w tym opracowaniu
rozdział czwarty, który ujmuję tą tematykę w aspekcie statystycznej analizy
czynników wpływających na stopę bezrobocia. Autorzy tego opracowania
dokonali analizy porównawczej zagadnienia bezrobocia wskazując poziomy
wzrostu lub stagnacji w poszczególnych działach gospodarczych naszego kraju
na tle innych krajów w Świecie. Przedstawiona koncepcja o charakterze stricte
poglądowym zawarta w tej części wskazuje na czynniki wpływające na poziom
kształtowania się wynagrodzeń i zatrudnienia w badanych latach 2014-2016.
W dalszej części niniejszej monografii kolejni autorzy prezentują aspekt
zastosowania metody porównawczej o charakterze poglądowym to pozwalającej
na analizę dogłębną działalności rynku wewnętrznego w Polsce. Autorzy tej
części sięgają do definicji prawa europejskiego w zakresie koncepcji rynku
wewnętrznego i zwracając uwagę na jednolitość rynku europejskiego oraz jego
wpływ na zmiany dokonywujące się w polskim rynku wewnętrznym.
Jednym z istotniejszych problemów poruszanych w monografii jest
problematyka dokonywania wyboru pozyskania źródła finansowania
działalności. Autorka tej części w rozdziale szóstym porusza aspekt pozyskania
i określenia istotności oraz związanych z nim pojawiających się problemów
pozyskania środków finansowych ze zewnętrznych źródeł finansowania
działalności. Przeprowadzona analiza uwypukla dylematy dostrzegane przez
sektor małych i średnich przedsiębiorstw, przy czym podkreśla znaczenie
i wpływ wielu czynników na pozyskiwanie kapitału z różnorodnego źródła
odpowiadającemu aktualnym potrzebom firmy do sfinansowania bieżącej
działalności.
W kolejnym rozdziale siódmym tej monografii omawianym zagadnieniem
jest dokonywana wartość wymiany zachodząca między organizacjami przy
wykorzystaniu wskaźnika zdolności transakcji, które są ogólno dostępne
dla wszystkich podmiotach gospodarczych. Poruszany temat ujmuje aspekty
ponoszonych kosztów transakcji, dostępności kanałów płatności przy
wykorzystaniu systemu finansowo-technologicznego oraz różnych rodzajów
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płatności czy aspektów zdolności, dobroci i zwinności transakcji dokonywanych
w organizacjach. Autor dokonuje analizy dostępności szybkości transferu
środków pieniężnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologiach ogólno
dostępnych dla przedsiębiorców oraz pokazując wady i ich zalety, z jakimi
borykają się przedsiębiorstwa.
Istotnym problemem omówionym w monografii jest odpowiedzialność
etycznego gospodarowania i przenoszenia norm moralnych na grunt zarządzania.
Autorka kolejnego rozdziału wskazuje na istotę efektu tej odpowiedzialności,
dla której ważne było stworzenie uniwersalnych koncepcji systematyzujących
obszary i narzędzia mające wspierać odpowiedzialny rozwój gospodarczy.
Przedstawione podejście wskazuje na stopień implementacji koncepcji
społecznej odpowiedzialności biznesu i koncepcji zrównoważonego rozwoju.
Poruszana tematyka podzielona została na dwie części. W części teoretycznej
zaprezentowano kluczowe dziedziny omawianych koncepcji w celu wskazania
różnorodności podejść, natomiast w części empirycznej przedstawiono stopień
wykorzystywania wskazanych odpowiedzialnych rozwiązań występujących
w Polsce oraz Unii Europejskiej.
Kolejna część monografii w rozdziale dziewiątym jest spójna tematycznie
z poprzednim rozdziałem. Autorka tej części opracowania rozszerza tą tematykę
o płynące korzyści z implementacji zasad
koncepcji społecznej
odpowiedzialności biznesu w aspekcie polskich podmiotów gospodarczy
o sektor energetyczny. Przeprowadzona analiza przez autorkę nakierowana jest
na działalność podmiotów w odniesieniu do kluczowych kierunków
strategicznych zrównoważonego rozwoju w zakresie: rynku, klientów,
pracowników, środowiska oraz społeczności lokalnych. Analiza ta pokazuje
możliwość sformułowania zagregowanych wniosków dotyczących cech
wspólnych implementacji polityki CSR na podjętej próbie badawczej
a jednocześnie, dając obraz efektów jej realizacji w polskiej branży
energetycznej.
W świetle poruszanej tematyki kolejny rozdział ujmuje istotne zagadnienia
o tej samej koncepcji jednak ukierunkowanej na aspekt etyczności i moralności
wpływającej na działalność gospodarczą w społecznej odpowiedzialności
biznesu. Autorka w poruszanej koncepcji dostrzega znaczenie kwestii etycznych
wpisanych w doktrynach religijnych i ich wpływ na lepszą implementację
postulowanej już w XXI wieku koncepcji Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu. W prezentowanej analizie występujące zasady moralne określane na
podstawie kultu, znaczenia religijnego świata roślin i zwierząt wpisują się
w obszar omawianej koncepcji podejmowanej w głównej mierze przez
Organizację Stanów Zjednoczonych. Zaobserwowany wpływ pojawiający się
w postawach
przedsiębiorców
i
inwestorów
ma
odzwierciedlenie
w podejmowanych decyzjach, które opierają się nie tylko na czynnikach
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rynkowych, ale coraz częściej na pozaekonomicznych wartościach etycznych
i moralnych w prowadzonym biznesie gospodraczym.
Tematem kolejnego rozdziału jest problematyka zjawiska woorking poor
czyli „biednych pracujących” w Polsce na tle państw członkowskich w Unii
Europejskiej. Refleksja nad szerokim spektrum problemów zachodzących
zależności między pracą a biedą w kontekście tego zjawiska koncentruje się na
określeniu poziomu i struktury biednych pracujących na polskim rynku pracy.
Przeprowadzona analiza porównawcza na podstawie sytuacji ludzi pracujących
zaliczanych do grupy osób woorking poor została przeprowadzona przy użyciu
analiz statystycznych i metody taksonomicznej. Autorka przy użyciu tych metod
pokazuje problem, z którym borykają się wciąż instytucje unijne odpowiedzialne
za prowadzoną politykę zatrudnienia, sprawy społeczne i włączenia społeczne.
Podkreśla ona poprzez tą analizę fakt, iż problem woorking poor jest wciąż
dużym nieopanowanym wyzwaniem dla wszystkich krajów w unii europejskiej
i przybiera na wadze problemowej do permanentnego rozwiązywania.
Jednym z kolejnych nierozwiązanych problemów a zauważonych przez
naukowców jest poziom ujawnień informacji z zakresu ochrony środowiska
ujmowanych w raportach rocznych spółek notowanych na GPW w Warszawie
a prezentowanych w niniejszej monografii na wybranej grupie badawczej
w czterech branżach tj: paliwowo-energetycznej, chemicznej, materiałów
budowlanych i spożywczej. Autorzy tego opracowania zwracają uwagę na fakt,
wykorzystania do tej analizy zróżnicowania poziomu raportowania informacji
środowiskowych, która według nich wydaje się najlepsza a jest nią metoda
indeksu ujawnień i test Kruskala-Wallisa. Na bazie przeprowadzonego testu
statystycznego określono jego poziom raportowania. W badania wynika,
że głównej mierze zależy on od branży, w jakiej prowadzona jest działalność
przez dane przedsiębiorstwo.
Przedstawione w niniejszej monografii materiały badawcze obejmujące
różnorodne opracowania w zakresie analiz a wykonane przez ekspertów,
badaczy i przedstawicieli naukowych oraz praktyków przemysłu zajmujących się
nurtem ekonomicznym w szerokim jego spektrum staną się przydatne nie tylko
do poszerzenia wiedzy. Autorzy wierzą, że prezentowane przemyślenia w tej
pozycji będzie również inspiracją do dalszego poznawania poruszanych
zagadnień i będą przydatne w praktyce biznesowej, stanowiąc źródło inicjatyw
dla międzynarodowych projektów związanych z umacnianiem zdolności
przedsiębiorstw i ośrodków naukowych do wspólnych działań służących
rozwojowi na różnych płaszczyznach gospodarczych.
Małgorzata Romanowska,
Redaktor
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Rozdział I
Konstancja Poradowska1

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ROZKŁADU WEIBULLA
W PROGNOZOWANIU NA PODSTAWIE OPINII EKSPERTÓW
Streszczenie: Podstawowymi narzędziami w prognozowaniu nowych zjawisk, dla których
brak danych empirycznych z przeszłości, są metody bazujące na wiedzy ekspertów
merytorycznych. Grupa takich ekspertów często bywa niewystarczająco liczna, aby przy
formułowaniu ostatecznych sądów uzasadnionym było korzystanie z klasycznych metod
statystycznych. W takiej sytuacji można zaproponować wnioskowanie w oparciu o rozkład
prawdopodobieństwa subiektywnego analizowanej zmiennej. Do opisu prawdopodobieństwa
subiektywnego można wykorzystać między innymi rozkład Weibulla. W opracowaniu
przedstawiono propozycję określania parametrów rozkładu Weibulla na podstawie opinii
ekspertów. Przedstawiono sposoby konstrukcji prognoz zjawisk nowych, co zilustrowano
odpowiednimi przykładami.
Słowa kluczowe: rozkład Weibulla, prognozy eksperckie

1.1. Wstęp
Istotną rolę w zarządzaniu gospodarką odgrywa prognozowanie zjawisk nowych,
na temat, których brak danych historycznych. Jako przykłady można tu podać
prognozowanie czasu zajścia nowych zdarzeń, w tym wdrożenia nowej technologii,
czy prognozy sprzedaży produktów nowo wprowadzanych na rynek. W takich
sytuacjach zawodzą klasyczne metody przewidywania, wymagające znajomości
danych empirycznych z przeszłości. Dlatego też podstawowymi narzędziami są
tu metody bazujące na wiedzy ekspertów merytorycznych, których kompetencje
powinny być wysoko ocenione. Ostateczne sądy formułuje się zwykle na podstawie
klasycznych lub pozycyjnych miar położenia i zmienności, co budzi wątpliwości,
czy nie jest to wsparcie sztuczne, zwłaszcza w sytuacji, gdy grupa ekspertów jest
niewystarczająco liczna.
Celem referatu jest przedstawienie sposobu prognozowania zjawisk nowych na
podstawie sądów eksperckich. Jako narzędzie analizy proponuje się wykorzystanie
pojęcia prawdopodobieństwa subiektywnego. Postawiono hipotezę, że szczególnie
użyteczny w opisie rozkładu prawdopodobieństwa subiektywnego jest rozkład
Weibulla.

1
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1.2. Prawdopodobieństwo subiektywne w analizie opinii ekspertów
Prawdopodobieństwo subiektywne, inaczej zwane personalnym (ang: personal
probability) jest naszą osobistą miarą szansy wystąpienia danego zdarzenia. Według
takiej interpretacji prawdopodobieństwo nie jest wartością obiektywną, lecz zależy
od naszych doświadczeń, zasłyszanych opinii, obserwacji działań innych ludzi 2,
osobistych przekonań, a nawet uprzedzeń. Losowość wynika tu z „niewiedzy”
o warunkach wpływających na zdarzenie. Od strony formalnej teoria
prawdopodobieństwa subiektywnego nie różni się od obiektywnego - stosuje
ten sam „arsenał” pojęć oparty na aksjomatyce Kołmogorowa, a jako narzędzie
wnioskowania wykorzystuje twierdzenie, Bayesa [Peter 1986, Press 2003].
Prawdopodobieństwo subiektywne jest wykorzystywane w sytuacjach,
gdy szans realizacji danego zdarzenia nie można z różnych przyczyn ocenić
obiektywnie, za pomocą metod ilościowych. Związek tego pojęcia z ocenami
ekspertów jest oczywisty, a jego zastosowanie w tym obszarze nie jest podejściem
nowym [zob. np. Orzeł 2005, Poradowska]. W rozważanych w referacie sytuacjach,
wobec braku danych empirycznych, na podstawie, których można wnioskować
o rozkładzie interesującej nas zmiennej losowej (na przykład czas wdrożenia nowej
technologii, wielkość sprzedaży nowego produktu w danym okresie), pozostaje
założyć a priori określoną postać takiego rozkładu, bazując przy tym na różnych
rodzajach informacji - w szczególności na opinii ekspertów i „subiektywnym”
przekonaniu o słuszności tych opinii.
Do opisu prawdopodobieństwa subiektywnego wykorzystuje się najczęściej takie
funkcje gęstości rozkładów prawdopodobieństwa, które są jednoznacznie określone
za pomocą trzech parametrów: minimalnej wartości zmiennej (a), wartości
najbardziej prawdopodobnej (w) oraz wartości maksymalnej (b), jak na przykład
rozkładu trójkątnego czy beta 3. Jasna intuicyjnie interpretacja tych parametrów jest
w analizie sądów ekspertów nie bez znaczenia. W skrajnym przypadku, gdy opinię
wyraża tylko jeden ekspert, prosi się go o określenie przedziału [a, b], w którym
według niego na 100% znajdzie się rzeczywista wartość zmiennej, a następnie –
o wskazanie jednej wartości z tego przedziału (w), dla której szanse realizacji ocenia
najwyżej. Założenie o kształcie funkcji gęstości prawdopodobieństwa pomiędzy
wskazanymi wartościami powinno być wówczas przyjmowane w oparciu o wszelkie
dostępne informacje o badanym zjawisku, jakimi dysponują eksperci
oraz prowadzący badanie. Gdy w badaniu uczestniczy liczna grupa ekspertów,
można rozkład ich opinii potraktować jako pewnego rodzaju aproksymację
rzeczywistego rozkładu zmiennej. Zakłada się ponadto, że prognozowana zmienna
W literaturze jako przykład podaje się tu przewidywanie wyników wyścigów konnych na podstawie
obserwacji podejmowanych zakładów.
3
Rozkłady te są powszechnie wykorzystywane do szacowania oczekiwanego czasu trwania
przedsięwzięcia w tzw. metodzie PERT, służącej ocenie ryzyka projektów inwestycyjnych (zob. np.
Moder, Rogers).
2
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ma taki ciągły rozkład prawdopodobieństwa, którego funkcja gęstości kształtem
przypomina rozkład odpowiedzi ekspertów.
Ostateczną prognozę, uwzględniającą opinie ekspertów oraz postać rozkładu
prawdopodobieństwa subiektywnego dla zmiennej, można wyznaczyć na poziomie
wartości oczekiwanej (zgodnie z regułą prognozy nieobciążonej), a stopień jej
niepewności ocenić za pomocą odchylenia standardowego.

1.3. Trójparametrowy rozkład Weibulla
Szerokie zastosowanie w prognozowaniu zjawisk ekonomicznych na podstawie
opinii ekspertów może znaleźć rozkład Weibulla. Decyduje o tym asymetria
rozkładu oraz przede wszystkim fakt, że dziedzina funkcji gęstości rozkładu
jest ograniczona wyłącznie z dołu. Dla wielu zmiennych wartość minimalną ekspert
jest w stanie ocenić ze stuprocentową pewnością (na przykład dla wielkości
sprzedaży wystarczy przyjąć tu zero), prawie nigdy zaś takiej pewności nie można
mieć w stosunku do wartości maksymalnej.
Funkcja gęstości f(x) i dystrybuanta F(x) rozkładu Weibulla mają postać:
,
(1)
,
(2)
gdzie: a - wartość minimalna zmiennej, β - parametr skali, γ - parametr kształtu.
Wartość oczekiwana i odchylenie standardowe są funkcjami parametrów β i
γ:
,
(3)
,
(4)
gdzie Γ(.) oznacza funkcję gamma Eulera.
Rysunek 1.1. Różne kształty funkcji gęstości rozkładu Weibulla
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Źródło: Opracowanie własne w programie ReliaSoft

Cechą funkcji gęstości prawdopodobieństwa rozkładu Weibulla jest brak
charakterystycznego kształtu. Dla γ =1 otrzymujemy rozkład wykładniczy, dla γ =2
otrzymujemy rozkład Rayleigha, natomiast dla γ
(3,2; 3,7) - rozkład "prawie"
symetryczny (współczynnik asymetrii wynosi wówczas ok. 0,04), zbliżony
do normalnego. Dzięki tym własnościom, przez dobór wartości parametrów
rozkładu możemy uzyskać dużą zgodność teoretycznych wartości rozkładu z danymi
empirycznymi. Na rysunku (1.1.) przedstawiono różne kształty funkcji gęstości
rozkładu Weibulla, w zależności od parametru γ.

1.4. Określanie parametrów rozkładu Weibulla na podstawie opinii
ekspertów
Jeżeli przyjmiemy założenie, że prognozowana zmienna ma rozkład Weibulla,
parametry tego rozkładu można na podstawie opinii ekspertów ocenić następująco:
Sposób (1):
Znane jest a - wartość minimalna zmiennej. Na podstawie opinii ekspertów
określamy w - wartość najbardziej prawdopodobną oraz wybrany górny kwantyl
rozkładu qα (wartość, dla której oczekuje się, że z możliwych wartości
prognozowanej zmiennej, (1 - α)% jest od niej większych). Parametry γ i β
znajdziemy wówczas, rozwiązując układ równań4:

,

(5)

Sposób (2):
Znane są: a - wartość minimalna zmiennej oraz wybrane możliwe wartości
zmiennej x1, x2, ..., xn. Mogą to być opinie grupy ekspertów, dotyczące poziomu
prognozowanej zmiennej w okresie prognozy T.
Aby na tej podstawie oszacować parametry γ i β, trójparametrowy rozkład
Weibulla sprowadzamy do rozkładu dwuparametrowego (wartość minimalna a
wynosi wówczas 0) przyjmując (xi - a) jako nowe wartości x'i. Funkcja dystrybuanty
teoretycznej przyjmuje wówczas postać:
,

4

(6)

Szersze omówienie zagadnienia można znaleźć w:
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Po sprowadzeniu () do postaci liniowej, otrzymujemy:
,
(7)
Do oszacowania parametrów γ i β można wykorzystać klasyczną metodę
najmniejszych kwadratów, gdzie X to zmienna objaśniająca, a jej wartości
empiryczne to znane x'i. Zmienną objaśnianą jest tu F(x). Jej wartości empiryczne
Fi, odpowiadające kolejnym x'i, można określić korzystając na przykład z formuły
[Mohammad A. Al-Fawzan (2000)]:
,

(8)

gdzie i to liczba porządkowa wartości dla x'i w szeregu uporządkowanym rosnąco, a
n to liczba wszystkich obserwacji.

1.5. Przykłady zastosowań w konstrukcji prognoz
Przykład (1)
W pewnym badaniu delfickim, przeprowadzanym w roku 2017, eksperci
określali czas wdrożenia nowej technologii zeroemisyjnej. W panelu tematycznym
brało udział 107 ekspertów. Jako warianty wyboru przedstawiono następujące
przedziały czasowe: (a) do roku 2019, (b) w latach 2020-2024, (c) w latach 20252029, (d) po roku 2029. Rozkład odpowiedzi ekspertów, dotyczących powyższej
tezy, przedstawia rysunek 1.2.
Rysunek 1.2. Rozkład opinii ekspertów na temat czasu realizacji treści tezy.
80
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Źródło: Opracowanie własne

Przyjmując, że rozkład opinii ekspertów jest pewną aproksymacją rzeczywistego
rozkładu prognozowanej zmiennej, można założyć a priori, że czas realizacji tezy
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ma rozkład Weibulla. Parametry przyjętego rozkładu wynoszą: a = 2017 (w tym
roku było przeprowadzane badanie); w = 2022,3 (wartość tę policzono stosując wzór
interpolacyjny na dominantę); qα = 2030, gdzie prawdopodobieństwo α = 0,92 (92%
ekspertów odpowiedziało, że technologia zostanie wdrożona przed 2030 rokiem).
Po rozwiązaniu układu równań (5) otrzymano następujące parametry rozkładu
Weibulla: γ = 7,94; β = 1,88. Na podstawie wzorów (3), (4) obliczono wartość
oczekiwaną i odchylenie standardowe rozkładu zmiennej prognozowanej: m = 2024,
s = 3,9. Korzystając z reguły prognozy nieobciążonej, można zatem przewidywać,
że technologia zostanie wdrożona w 2024 roku. Za oczekiwany błąd prognozy
można w tej sytuacji przyjąć odchylenie standardowe prognozowanej zmiennej,
czyli ok. 4 lata.
Przykład (2)
30 ekspertów zapytano, jaka będzie wielkość sprzedaży nowego produktu
(w szt.) w pierwszym miesiącu istnienia na rynku. Założono, że wielkość sprzedaży
ma dwuparametrowy rozkład Weibulla (jako minimalną wartość wielkości
sprzedaży przyjęto 0). Uporządkowane rosnąco odpowiedzi ekspertów (xi)
oraz wyznaczone na ich podstawie wartości dystrybuanty empirycznej (Fi)
na podstawie wzoru (8) przedstawiono w tabeli (1.1.). Zależność liniową pomiędzy
przekształconymi według formuły () wartościami xi oraz Fi zaprezentowano
na rysunku (1.3.).
Zarówno ocena wzrokowa wykresu, jak i otrzymany współczynnik
determinacji R2 = 0,95 potwierdza dobre dopasowanie danych eksperckich
do rozkładu Weibulla. Otrzymane za pomocą KMNK parametry rozkładu wyniosły:
γ = 3,56; β = 28,71. Obliczone na podstawie (3) i (4) wartość oczekiwana
i odchylenie standardowe to: m = 25,86, s = 8,07.
Tabela 1.1. Określone przez ekspertów wielkości sprzedaży wraz z oszacowanymi
wartościami dystrybuanty empirycznej.
i
xi
Fi
i
xi
Fi
i
xi
Fi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

13
13
17
17
19
20
20
21
21
21

0,032
0,065
0,097
0,129
0,161
0,194
0,226
0,258
0,290
0,323

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

22
22
22
23
23
24
25
25
26
28

0,355
0,387
0,419
0,452
0,484
0,516
0,548
0,581
0,613
0,645

Źródło: Obliczenia własne.
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

30
30
33
33
33
37
37
39
41
43

0,677
0,710
0,742
0,774
0,806
0,839
0,871
0,903
0,935
0,968

Rysunek 1.3. Zależność liniowa pomiędzy przekształconymi zmiennymi xi oraz Fi

Źródło: Opracowanie własne.

Zakładając, że opinie ekspertów są pewną aproksymacją rzeczywistych wartości
zmiennej, można wnioskować (postępując zgodnie z regułą prognozy
nieobciążonej), że wielkość sprzedaży w okresie prognozowanym wyniesie, 26 szt.
z oczekiwanym błędem na poziomie 8 szt.

1.6. Podsumowanie
Wnioskowanie na podstawie prawdopodobieństwa subiektywnego może
stanowić dogodne narzędzie w analizie prognoz eksperckich. Szczególnie wtedy,
gdy grupa ekspertów nie jest liczna i do agregacji ich odpowiedzi nie można
wykorzystać „standardowych” narzędzi statystycznych. W analizie sądów
eksperckich szczególne zastosowanie może znaleźć rozkład Weibulla. Jest to jeden
z najbardziej elastycznych rozkładów prawdopodobieństwa. Oznacza to, że może
zastąpić wiele innych popularnych rozkładów, a w wielu sytuacjach założenie
a priori, że zmienna ma rozkład Weibulla nie będzie nadużyciem.
Innym istotnym faktem przemawiającym za użytecznością tego rozkładu
w prognozowaniu ekonomicznym jest zakres dziedziny funkcji gęstości - jest ona
ograniczona wyłącznie z dołu przez wartość minimalną a. W większości sytuacji
prognostycznych eksperci są w stanie deterministycznie określić wartość minimalną
zmiennej prognozowanej (w najprostszym przypadku można przyjąć 0), czego nie
można stwierdzić o wartości maksymalnej.
Rozkład Weibulla można wykorzystać do analizy sądów grupy ekspertów,
ale także - w skrajnym przypadku - w analizie opinii tylko jednego eksperta.
Taka integracja heurystycznych metod prognozowania z metodami ilościowymi,
jak pokazują badania, istotnie poprawia trafność otrzymywanych prognoz.
Należy przy tym pamiętać, że tylko w sytuacji, gdy liczba ekspertów jest duża,
(co najmniej kilkudziesięciu), a ich kompetencje oceniane są wysoko, rozkład
ich odpowiedzi można uznać za dostatecznie wiarygodne oszacowanie
rzeczywistego rozkładu badanej zmiennej. W przypadku dostępności małej liczby
opinii (w szczególności tylko jednego eksperta), eksperci określają tylko wartość
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minimalną, najbardziej prawdopodobną i wybrany górny kwantyl rozkładu badanej
zmiennej, a na postać zakładanego rozkładu prawdopodobieństwa subiektywnego
wpływają przede wszystkim wiedza, doświadczenie i intuicja badającego.
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POSSIBILITIES OF THE WEIBULL DISTRIBUTION APPLICATION IN
FORECASTING BASED ON EXPERTS' OPINION
Abstract: Where there is no empirical data available from the past, the basic tools
used for forecasting new trends are methods based on the knowledge of substantive
experts. The group of such experts is often not sufficiently big, to justify the use
of classical statistical methods when reaching a final conclusion. In this situation,
it’s acceptable to suggest drawing a conclusion based on the distribution of the
subjective probability of the analysed variable. The Weibull distribution can be used
to describe the subjective probability. This paper demonstrates the proposal
of determining of Weibull distribution parameters based on experts’ opinions. It also
shows different ways of building forecasts of new trends, as illustrated by relevant
examples.
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Rozdział II
Ewa Kuzionko – Ochrymiuk1

KONCEPCJE TRADYCYJNEJ I NOWOCZESNEJ
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę znaczenia administracji publicznej w Polsce,
bowiem stanowi ona bardzo ważne ogniwo w gospodarce i jest nieodzownym elementem
prężnie rozwijającego się społeczeństwa. Administracja publiczna jest nie tylko produktem
przemian cywilizacyjnych, ale także czynnikiem, który te zmiany kreuje. Współcześnie
obserwować można zmianę koncepcji administracji publicznej, od tradycyjnej
do nowoczesnej, opartej o wykorzystanie usług informatycznych i zaawansowanych
technologii. Celem artykułu jest analiza znaczenia administracji publicznej w Polsce
na szczeblu rządowym i samorządowym. Zastosowaną metodą badawczą jest przegląd
literatury.
Słowa kluczowe: administracja publiczna, e-administracja, e-usługi

2.1. Wstęp
Dynamicznie rozwijające się społeczeństwo wymusza na organizacjach
publicznych odejście od tradycyjnych koncepcji zarządzania administracją
publiczną, a także zmiany sposobu załatwiania spraw urzędowych na szybsze
oraz bardziej nowoczesne. Bardzo silna światowa konkurencja oraz wymogi Unii
Europejskiej nie pozwalają ignorować wprowadzania zmian w organach
administracji publicznej. Szeroki zasób narzędzi informatycznych, a także
wszechobecny Internet implikują zmiany, jakie stoją przed współczesną
administracją publiczną w Polsce. Zmiany wynikające z postępującej globalizacji
skutkują nieodwracalną transformacją gospodarek, polityk, kultury. Zmieniają się
mechanizmy współpracy i komunikacji w codziennym życiu.
W obecnym kształcie gospodarki istotnego znaczenia nabiera wymiar
technologiczny w zakresie technologii komunikacyjnych i mechanizmów
przekazywania informacji. Towarzyszy temu dynamicznie rozwijający się proces
rozwoju technologii informatycznych zarówno na potrzeby sfery publicznej,
jak i prywatnej funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Ułatwienie,
uproszczenie funkcjonowania, bądź obsługa tych dziedzin życia, gdzie konieczna
jest bezpośrednia relacja państwo – obywatel możliwa jest przy wykorzystaniu
nowych technologii w świadczeniu usług publicznych drogą elektroniczną.
1
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Głównym celem stawianym przed administracją publiczną jest zwiększenie
efektywności działania jej podmiotów w zakresie świadczenia usług dla klientów.
Ma to nastąpić przede wszystkim przez uproszczenie załatwiania spraw
urzędowych, zwiększenie dostępności informacji na ich temat oraz usprawnienie
funkcjonowania administracji.
Autorka w ramach niniejszego artykułu podjęła próbę odpowiedzi na pytanie,
jakie znaczenie w polskiej administracji publicznej ma znaczenie tradycyjnej
koncepcji administracji publicznej oraz jaki jest rzeczywisty poziom korzystania
z możliwości, jakie dają nowoczesne technologie.

2.2. Koncepcje tradycyjnej administracji publicznej
Administracja wywodzi się od łacińskich słów ministrare, administratio,
co oznacza wykonywać, zarządzać, posługiwać. To pojęcie używane jest w różnych
znaczeniach oraz pojmowane, jako pewne działanie, a także, jako pewna
wyodrębniona organizacja o szczególnych cechach.
Współcześnie różnorodne postrzeganie istoty administracji publicznej w nauce
prawa administracyjnego i nauce administracji powoduje, iż nadal trudno jest
pojęcie „administracji publicznej” zdefiniować w sposób uniwersalny i powszechnie
akceptowany. Pojęcie administracji publicznej trafnie ujął H. Izdebski
oraz M. Kulesza, twierdząc, że „administracja publiczna jest to zespół działań,
czynności i przedsięwzięć organizatorskich oraz wykonawczych prowadzonych
na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje
na podstawie ustawy i w określonych prawem formach” [9].
Administracja
publiczna
była
także
przedmiotem zainteresowania
przedstawicieli nurtu w ramach klasycznej szkoły zarządzania, czyli nurtu
administracyjnego, który kojarzony jest przede wszystkim z ukierunkowaniem
na określenie racjonalnych zasad funkcjonowania administracji.
Tradycyjny model administracji publicznej stworzony został przez Woodrowa
Wilsona i Maxa Webera. W. Wilson głosił potrzebę instrumentalnej i merytorycznej
separacji polityki od administracji, uważał, iż „administracja leży poza właściwą
sferą polityki. Problemy administracyjne nie są problemami politycznymi” [19].
Postulował przydzielenie politykom odpowiedzialności za podejmowanie decyzji,
a urzędnikom odpowiedzialność za ich realizację [7].
Bardzo istotny wpływ na ukształtowanie się tradycyjnego modelu administracji
wywarł również Max Weber, którego model idealnej biurokracji został
przedstawiony w jego dziele „The Theory of Social and Economic Organization”.
M. Weber zdefiniował i wyróżnił trzy typy władzy: racjonalną - która jest oparta
na bezosobowej hierarchii pozycji, tradycyjną - związaną z przyjętymi w danym
społeczeństwie tradycjami i zwyczajami oraz charyzmatyczną - która odwołuje się
do osobowości przywódcy. Opisywał on biurokrację, jako strukturę racjonalną,
opartą na precyzyjnych, godnych zaufania, powszechnych oraz efektywnych
zasadach. Model administracji publicznej według M. Webera rozumiany jest,
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jako idealna organizacja, w której urzędnicy posiadają jasno zdefiniowany zakres
obowiązków, kompetencji i precyzyjnie określone role oraz działają wyłącznie
dla interesu publicznego.
Biurokracja według M. Webera określana była również mianem technostruktury
lub rządów specjalistów ze względu na charakteryzujące ją cechy,
takie jak profesjonalizm, precyzję działania, a także subordynację [6]. Założenia
zdefiniowane przez H. Fayola w 1916 roku ujęte w dziele zatytułowanym
„Administracja przemysłowa i ogólna”, czyli reguły powiązania uprawnień do
wydawania poleceń z odpowiedzialnością za nie, sprawiedliwe i humanitarne
traktowanie pracowników, inicjatywa oraz esprit de corps (duch koleżeństwa,
budowanie relacji załogi) są obecne do dnia dzisiejszego. Inne natomiast wydawać
się mogą przestarzałe lub nieefektywne, pozbawione szerszego kontekstu,
dyscypliny, posłuszeństwa, a także hierarchiczny łańcuch poleceń oraz porządek
i stabilność [3].
B. Peters natomiast opisuje ewolucję tradycyjnego modelu administracji
publicznej, który przetrwał w większości krajów zachodnich do lat 80 XX wieku
prawie w niezmienionej formie. Wyróżnił on sześć kluczowych cech
już ukształtowanego tradycyjnego modelu administracji, do których należą [15]:

Apolityczność pracowników szczebla administracyjnego.

Hierarchiczność i sztywne reguły działania.

Trwałość i stabilność struktur.

Zinstytucjonalizowana służba cywilna.

Wewnętrzne regulacje.

Porównywalność rezultatów.
Opisany tradycyjny model administracji publicznej poddany został krytyce
ze względu na rozwiązania organizacyjne. Stwierdzono, że są one postrzegane,
jako biurokratyczne i nieefektywne oraz zarządzanie jest silnie zorientowane
na stanowisko pracy, a nie pracownika, pomniejszając w ten sposób jego rolę
w organizacji. Biurokracja wiązała się z depersonalizacją, nie brała pod uwagę ludzi,
została stworzona, aby załatwiać sprawy [8]. R. Herbut również podważa
dorzeczność pozytywnych aspektów tradycyjnej administracji, mówiąc między
innymi o marginalizacji czynnika ludzkiego, dążeniu urzędników do maksymalizacji
budżetu, znaczeniu urzędów, zagrożeniu wolności obywateli, a także rynkowej
nieefektywności [6].

2.3. Koncepcje nowoczesnej administracji publicznej
Bez względu na system gospodarczy i polityczny, w którym funkcjonuje
administracja, wybór, przed którym stają zarządzający, sprowadza się między
innymi do rozstrzygnięcia dylematów, na ile apolityczna ma być administracja
oraz na ile dobór kadr powinien opierać się na profesjonalnych kompetencjach
i doświadczeniu, a na ile ma bazować na wymaganiach politycznych. W literaturze
przedmiotu opisuje się dwa skrajne systemy uwzględniające powyższe dylematy.
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Pierwszy z nich, nazwany systemem kariery (lub systemem francuskim), wiąże się
on ze szczególnym prestiżem zawodu urzędnika. Istnieją w nim bardzo duże
wymogi związane z wejściem do zawodu, a jego wykonywanie zapewnia godziwe
zarobki, stabilizację życiową i prestiż społeczny. Drugi, tak zwany system łupów
(lub system amerykański), polega na zmianie całej kadry urzędniczej w momencie
zdobycia władzy politycznej [12].
Przy ocenie polskiego sposobu zatrudniania w administracji publicznej w tym
aspekcie trudno jest zająć jednoznaczne stanowisko, ponieważ nie przeprowadzono
dotąd żadnych szczegółowych badań w tej dziedzinie. Można jednak
zaobserwować, że obsada kadrowa (szczególnie dotyczy to stanowisk
kierowniczych) w instytucjach rządowych i samorządowych nie opiera się
wyłącznie na kryteriach merytorycznych, ale przede wszystkim na kryteriach
politycznych. Jakość administracji publicznej jest, więc związana w pewnym sensie
z wynikami wyborów. Można jednak przypuszczać, że byłoby lepiej, gdyby
zarówno administracja rządowa, jak i samorządowa były bardziej apolityczne,
w szerokim tego słowa rozumieniu [17].
W XXI wieku coraz bardziej wzrasta rola administracji publicznej w kwestii
zaspokajania potrzeb zbiorowych społeczeństwa. Panuje powszechne przekonanie
o nieefektywności sektora publicznego, a winę za wynikające błędy obarcza się
sprawujących władzę, a także podmioty reprezentujące organa władzy na różnych
szczeblach. Dotyczy to szczególnie urzędów, które od lat utożsamiane
są z kwintesencją biurokracji. Należy jednak zauważyć, że zarządzanie
w administracji na świecie i w Polsce jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną.
Obecnie od urzędników wymaga się większej efektywności, a także przejęcia
odpowiedzialności za własne działania. Wnioskuje się również, aby urzędy nie stały
nad społeczeństwem, ale jemu służyły. Poprawa sprawności działania administracji,
zarówno rządowej, jak i samorządowej, staje się więc ważnym wyzwaniem [14].
W takim samym stopniu dotyczy to osób sprawujących władzę i reprezentujących
organy władzy.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej za część składową władzy publicznej
uznaje samorząd terytorialny. Władza ta polega na „wykonywaniu ustawowo
przekazywanych zadań publicznych przez zrzeszenia obywateli lub inne podmioty
prawa” [20]. Od 1990 roku w gminie, a od 1999 roku także w odtworzonym
powiecie i nowo ukształtowanym województwie funkcjonuje samorząd terytorialny.
Stanowi on standardową instytucję demokratycznego państwa prawnego
w gospodarce rynkowej. Przedmiotem działań samorządu jest wykonywanie zadań
administracji publicznej. Terenowe związki samorządowe mają prawo
do samodzielnego organizowania swoich spraw i zarządzania nimi. Ich założeniem
jest wykonywanie zadań publicznych, z których jedne wynikają bezpośrednio
z charakteru działania, inne natomiast zostają powierzone przez państwo.
Ze względu na takie kompetencje terenowych jednostek samorządu, ich zadania
dzielą się na własne i zlecone.
Według aktów normatywnych, zadania własne mają być wykonywane
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samodzielnie bez możliwości nieograniczonej, merytorycznej ingerencji organów
państwowych. W przypadku zadań własnych, ingerencja jest dopuszczalna jedynie
w formie nadzoru polegającego na korygowaniu działań, które są niezgodne
z prawem. Zadania zlecone mogą podlegać merytorycznej ingerencji ze strony
administracji rządowej. Miejsce styku administracji rządowej i samorządowej
stanowi województwo, ponieważ władzę administracyjną sprawują w nim zarówno
władze samorządowe, jak i organy administracji rządowej. Uchwałodawczą władzę
samorządową reprezentuje sejmik wojewódzki wybierany w wyborach
powszechnych i bezpośrednich na okres czterech lat, a także, jako organ
wykonawczy, urząd marszałkowski, na którego czele stoi marszałek
(wraz z zarządem), wybierany przez sejmik wojewódzki.
Administracja rządowa reprezentowana jest przez urząd wojewódzki, na którego
czele stoi wojewoda, powoływany przez premiera i sprawujący nadzór
nad funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. Wyłącznie z administracją
samorządową można się już spotkać na niższym szczeblu samorządu terytorialnego
– w powiatach. Władzę uchwałodawczą stanowi tu rada powiatu wybierana
w wyborach powszechnych i bezpośrednich na okres czterech lat, natomiast władzę
wykonawczą reprezentuje urząd starostwa powiatowego, na czele, którego stoi
starosta wybierany przez radę powiatu. Istnieją dwa rodzaje powiatów: ziemskie
oraz grodzkie (w miastach na prawach powiatu); miasta na prawach powiatu
wykonują zarówno zadania powiatu, jak i gminy. W gminach, stanowiących
najniższy szczebel samorządu terytorialnego, władzę uchwałodawczą sprawuje rada
gminy, wybierana również na okres czterech lat. Władzę wykonawczą w gminach
stanowią wójtowie (w gminach wiejskich), burmistrzowie (w gminach miejskowiejskich i miejskich) lub prezydenci (w miastach na prawach powiatu) wybierani
w wyborach bezpośrednich. Istnieją trzy rodzaje gmin: gminy wiejskie, obejmujące
wyłącznie tereny wiejskie, gminy miejsko-wiejskie obejmujące zarówno obszar
miasta, jak i tereny wiejskie, a także gminy miejskie obejmujące wyłącznie obszar
miasta.
Administracja publiczna nie może pozostać na uboczu nowych trendów
technologicznych i społecznych szczególnie w sytuacji, gdy jej bezpośredni klient
oczekuje nowej, jakości usług świadczonych przy pomocy nowoczesnych narzędzi
teleinformatycznych oraz e-usług. Żeby wdrożyć e-administrację wiele sfer
funkcjonowania administracji publicznej musi zostać przedefiniowanych. Procedury
administracyjne powinny zostać uproszczone i zinformatyzowane, komunikacja
zewnętrzna i wewnętrzna powinna być realizowana poprzez kanały elektroniczne.
Tego typu działania podejmowane są przez administrację w ramach wdrażania
w życie idei społeczeństwa informacyjnego.
E-administracja to inaczej elektroniczna administracja. Oznacza ona realizację
zadań przypisanych podmiotom administracji publicznej przy wykorzystaniu
technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Podlega ona ciągłemu procesowi
doskonalenia, jakości zarządzania i świadczenia usług administracyjnych poprzez
przekształcanie relacji wewnętrznych i zewnętrznych z wykorzystaniem Internetu
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oraz nowoczesnych środków komunikacji. Relacje zewnętrzne to urząd – obywatel
czy też podmiot gospodarczy, natomiast relacje wewnętrzne zachodzą zarówno
pomiędzy różnymi podmiotami administracji (urzędami), jak i wewnątrz struktury
organizacyjnej podmiotu/urzędu.
Koncepcja elektronicznej administracji (e-administracja, e-government) oznacza
wykorzystanie tego typu technologii w administracji publicznej, w powiązaniu
ze zmianami struktury organizacyjnej i zdobywaniem nowych umiejętności w celu
poprawienia, jakości i dostępności świadczonych usług, wzmocnienia
zaangażowania obywateli w procesy demokratyczne oraz zwiększenia ich poparcia
dla polityki prowadzonej przez władze publiczne [4]. W ramach tak rozumianej
koncepcji zakłada się, więc zmiany oraz usprawnienia organizacyjne, szeroką
modernizację oraz optymalizację procesów administracyjnych pod kątem
ich efektywności.
Wdrożenie
elektronicznej
administracji
wiąże
się,
więc z szeregiem korzyści dla obywateli i przedsiębiorstw, ale również dla samych
struktur administracji publicznej.
Głównym celem stawianym przed e-administracją jest zwiększenie efektywności
działania jej podmiotów w zakresie świadczenia usług dla klientów. Dzięki niej ma
nastąpić uproszczenie załatwiania spraw urzędowych, zwiększona dostępność
informacji na ich temat oraz usprawnienie funkcjonowania administracji. Dlatego
też budowanie e-administracji odbywa się w trzech wymiarach [13]:

Wewnętrznym – wewnętrznej komunikacji w ramach struktury
organizacyjnej podmiotu administracji publicznej – poprzez inwentaryzację,
opisanie i uproszczenie oraz standaryzację i systematykę procedur funkcjonujących
w urzędzie. Stosuje się jednolitą metodykę opisów procesów, a następnie ich
wdrożenie w środowisku informatycznym.

Mezowewnętrznym – komunikacji pomiędzy podmiotami administracji
publicznej, zgodnie z zasadami interoperacyjności. Podmioty administracji dążą
do wzajemnej wymiany informacji w postaci elektronicznej. Postępowanie
administracyjne wspomaga się informacjami i danymi pozyskiwanymi
oraz gromadzonymi w sposób automatyczny, bez zbędnej konieczności
angażowania człowieka (urzędnika i/lub klienta administracji).

Zewnętrznym – komunikacji pomiędzy podmiotami administracji
publicznej, a podmiotami spoza jej struktury poprzez świadczenie klientom
administracji e-usług, dążąc do osiągnięcia poziomu załatwiania spraw na poziomie
transakcyjnym (najlepiej w pełni elektronicznie, bez konieczności wizyty
w urzędzie).

2.4. E-usługi, jako nowoczesna forma świadczenia usług publicznych
przez administrację samorządową
W literaturze przedmiotu występuje bardzo wiele definicji e-usług. Brak
jednoznacznej definicji e-usług spowodowany jest trudnością w wyznaczeniu
sztywnej granicy w dynamicznie rozwijającym się środowisku e-usług. Skutkuje to

25

trudnością w określeniu, co jest, a co nie jest usługą elektroniczną.
Przedrostek „e-” w słowach „e-administracja”, „e-bankowość”, „e-biznes”,
„e - działalność”,
„e-płatność”,
„e-handel”
czy
„e-zdrowie”,
oznacza
„elektroniczny”, a sama litera „e” pochodzi od angielskiego wyrazu „electronic”.
Litera „e” jest stawiana przed innymi wyrazami dla wskazania, że kontakty między
daną organizacją, a jej klientami odbywają się na drodze elektronicznej dzięki
wykorzystaniu Information and Communications Technology (ICT).
Ogół działań organów administracji rządowej i samorządowej wykonywanych
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
określa się mianem e-government.
Komisja Europejska (KE) definiuje pojęcie „e-government”, jako
„wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)
w administracji publicznej, w ścisłym połączeniu z niezbędną zmianą organizacyjną
i nowymi umiejętnościami służb publicznych w tym celu, aby poprawić jakość
świadczonych przez administrację usług oraz uczynić bardziej efektywnym proces
demokratycznej legitymizacji sprawowania polityki” [2].
Według KE „e-government oznacza szczegółową przebudowę administracji,
realizowaną na podstawie ICT, […], zmierzającą do tego, by sektor publiczny był
otwarty i przejrzysty – otwarty głównie dla obywateli, organizacji i przedsiębiorców,
nastawiony na współpracę z nimi” [10]. Wdrożenie prawidłowo funkcjonującego
e-government jest procesem, który wymaga przeprowadzenia gruntownych zmian
w sposobie działania i myślenia urzędników, a nowe technologie ICT mają
usprawnić relacje administracji publicznej w kontaktach z obywatelami.
Bardzo ważnym zagadnieniem, jeżeli chodzi o świadczenie e-usług, jest
rozpoznanie modeli biznesowych świadczenia e-usług (rys. 2.1). W gospodarce
elektronicznej nowe reguły przedsiębiorczości oraz nowe technologie pozostają ze
sobą w ścisłych relacjach, wzajemnie się przenikając i warunkując. Przy opisywaniu
modeli e-biznesowych wyróżnia się trzy najważniejsze podmioty e-gospodarki:
przedsiębiorstwa, klientów i administrację.
E-usługi mogą być świadczone pomiędzy wszystkimi trzema podmiotami
gospodarki wymienionymi wyżej. Relacje te zawsze powinny być dwukierunkowe.
Wśród tych relacji sprzyjającymi kreacji e-usług można wyróżnić relacje: B2B
(business-to-business), czyli relacje biznes-biznes, B2C (business-to-consumer),
czyli relacje biznes-klient (konsument), C2B (consumer – to - business),
czyli relacje klient (konsument) - biznes, C2C (consumer – to - consumer),
czyli relacje klient - klient, B2A (business – to - administration), czyli relacje biznes
- administracja, A2B (administration – to - business), czyli relacje administracja biznes, C2A (consumer – to - administration), czyli relacje obywatel - administracja,
A2C (administration – to - consumer), czyli relacje administracja - obywatel, A2A
(administration - to administration), czyli relacje administracja-administracja.

26

Biznes
B2A

B2C

Usługi
A2B

C2B

Administracja

Administracja

Klient
A2C

C2A
Rys. 2.1. Relacje świadczenia usług.
Główne zadania elektronicznej administracji, czyli e-government, to:

poprawa, jakości usług świadczonych dla społeczeństwa,

umożliwienie większego dostępu do informacji publicznych,

dostosowanie systemu prawnego do zachodzących zmian,

współpraca różnych szczebli administracji,

poszerzenie udziału indywidualnych obywateli i firm w tym procesie,

większa odpowiedzialność jednostek administracji za podejmowane przez
nie działania.
O pełnej elektronicznej administracji można mówić dopiero wówczas,
jeśli oferuje ona następujące rodzaje usług [5]:

informacyjne – umożliwiające jednostronny przepływ informacji
(od organu administracji do obywateli), np. poprzez dostęp do urzędowych stron
WWW czy też do archiwów publicznych;

komunikacyjne – zapewniające relacje dwustronne, gdzie obywatele
mogą wyrażać i przekazywać swoje opinie jednostkom administracji, np. podczas
badań opinii publicznej czy jako komentarze do planowanych usług świadczonych
na drodze elektronicznej;
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transakcyjne – zakładające relacje dwustronne, oparte na zasadach
partnerstwa i współpracy, w których obywatele mają aktywny udział w procesie
decyzyjnym (np. poprzez uczestnictwo w tworzeniu planów informatyzacji
czy strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego), przy czym odpowiedzialność
za realizację ostatecznych decyzji zawsze spoczywa na urzędzie;

integracyjne – udostępniające informacje pochodzące z różnych urzędów
i umożliwiające przeprowadzenie pełnej transakcji poprzez portale o określonym
przeznaczeniu; usługa jest dostępna na tym poziomie, jeżeli pozwala na uzyskanie
informacji poprzez pobranie stosownych formularzy i ich wypełnienie, czasami
od razu na stronie, podpisanie za pomocą uznawanych metod i odesłanie drogą
elektroniczną, a także uiszczenie wymaganych opłat i docelowo otrzymanie
oficjalnego dokumentu (o wydanie którego interesant zabiegał).
Kraje, które podążają obecnie w kierunku elektronicznej administracji, mogą
przeprowadzać tę zmianę zgodnie z jedną z dwóch istniejących na świecie koncepcji
rozwoju e-government. Zwolennikami jednej są państwa azjatyckie takie jak Japonia
czy Korea oraz Stany Zjednoczone i kładą one nacisk na zapewnienie dostępu
do usług administracji świadczonych elektronicznie on-line. Koncepcja preferowana
przez UE zakłada, że informatyzacja administracji publicznej to zintegrowane
działanie zmierzające do stworzenia tańszej i skuteczniejszej administracji,
a docelowo do poprawy zarządzania państwem i obniżenia kosztów jej
funkcjonowania.
W Polsce, jako cel funkcjonowania e-government przyjęto zwiększenie
efektywności działania administracji publicznej w zakresie świadczenia usług.
E-government posiada swój wymiar zewnętrzny, obejmujący relacje pomiędzy
administracją, a jej klientami, który może być realizowany dzięki systemom
teleinformatycznym bazującym na rozwiązaniach typu front-office w postaci
elektronicznych skrzynek podawczych (ESP). Wewnętrzny wymiar wyraża się
w relacjach urząd–urząd i urząd–pracownicy i może się odbywać za pomocą
systemów informatycznych typu back-office poprzez elektroniczny obieg
dokumentów.2
Termin „e-government”, w ujęciu Unii Europejskiej jest szerszy znaczeniowo,
aniżeli w polskiej administracji publicznej. Pomimo tego, w Polsce funkcjonują
określenia „elektroniczna administracja”, „e-administracja”, jako terminy tożsame
z e-government.
Obok e-government funkcjonuje także, posiadające szersze znaczenie, pojęcie
„e-governance”, czyli e-rządzenie. Obejmuje ono całe spektrum relacji
zewnętrznych oraz wewnątrz rządu z wykorzystaniem technologii ICT, w wielu
aspektach życia państwa. Relacje wewnątrz administracji zakładają dzielenie się
informacją i wiedzą, współpracę w zagadnieniach legislacyjnych, a także stworzenie
2 Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020 r.,
Warszawa, wrzesień 2004, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, dokument pobrany z witryny
internetowej, www.informatyzacja.gov.pl, s. 24
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podstaw dla rozwoju usług elektronicznej administracji. Głównym zadaniem
e-governance jest określenie, jaki wpływ mają technologie ICT na różne dziedziny
życia społecznego, władzę publiczną, relacje pomiędzy jednostkami z tego sektora, a
podmiotami zewnętrznymi. E-governance wytycza ogólne cele i kierunki, w jakich
powinny iść szczegółowe działania, poprzez np. konsultacje elektroniczne,
koordynuje także działania w tym zakresie oraz opracowuje odpowiednie statystyki
i na ich podstawie prezentuje uzyskane wyniki.
„E-usługi to takie usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą Internetu,
jest zautomatyzowane (może wymagać niewielkiego udziału człowieka) i zdalne”
[18]. E-usługą jest, zatem usługa świadczona bez udziału człowieka i polegająca na:

wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych
w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, np. przez Internet;

jej świadczeniu na indywidualne żądanie usługobiorcy i mającą wówczas
formę usługi zindywidualizowanej;

realizacji bez konieczności przebywania obu stron jednocześnie w tej samej
lokalizacji;

udzielaniu konkretnej odpowiedzi na postawione pytanie czy złożenie
zamówienia.
Do e-usług w przedstawionym ujęciu nie zalicza się, m.in. usług
telekomunikacyjnych oraz usług radiowych i telewizyjnych, dostaw towarów,
w przypadku których zamawianie i obsługa odbywa się elektronicznie, czy usług
świadczonych przez doradców finansowych albo prawników, udzielanych klientom
za pomocą poczty elektronicznej, stron WWW czy też na forach internetowych.
Definicję e-usług, o największym stopniu szczegółowości, podaje art. 11
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 stanowiący, że „Do usług świadczonych
drogą elektroniczną, […], należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci
elektronicznej, których świadczenie jest zautomatyzowane i które wymagają
niewielkiego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii
informacyjnej jest niemożliwe” [16]. Budowa e-government jest istotną składową
wdrażania idei społeczeństwa informacyjnego (SPI), a rozwój SPI – jednym ze
strategicznych celów UE. Polska, będąc zobowiązaną do realizacji celów unijnych,
ma szanse na przyspieszenie swojego rozwoju gospodarczego i społecznego,
ale administracja publiczna wdrażając i rozwijając e-government, powinna się
skupić na rzeczywistych potrzebach swoich klientów – indywidualnych osób
i przedsiębiorców.
Właściwym podejściem do analizy e-usług wydaje się próba zdefiniowania
e-usługi oparta na zakresie działań związanych ze świadczeniem usługi publicznej
za pomocą narzędzi i technik informatycznych. Usługi publiczne to dobra publiczne,
z których może korzystać każdy obywatel. Stanowią one dobra, które nie ulegają
wyczerpaniu niezależnie od liczby korzystających z nich osób. Usługi publiczne
świadczone są przez administrację publiczną w sposób bezpośredni zarówno
w kontaktach zwykłych obywateli, jak i w przypadku podmiotów gospodarczych
[11]. Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi dokonuje się przez
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zwiększanie powszechnej dostępności oraz poprawę, jakości usług świadczonych
przez jednostki administracji publicznej. E-usługi rozumiane są, jako nowa forma
świadczenia usług przy wykorzystaniu Internetu, od momentu kontaktowania się
firmy z klientem celem przedstawienia oferty poprzez zamówienie usługi, jej
świadczenie i kontakt z klientem po wykonaniu usługi [1]. E-usługi stają się
nierozerwalnym elementem e-administracji. Nową formą dystrybucji usług
publicznych jest administracja publiczna, która przyjmując obowiązek dostarczania
dóbr publicznych i społecznych, realizuje swoje zadania w formie usług
publicznych. E-usługa definiowana jest jako usługa spełniająca następujące warunki
[18]:

jest świadczona w sposób częściowo lub całkowicie zautomatyzowany
przez technologię informacyjną;

jest realizowana w Internecie i za pośrednictwem Internetu;

jest zindywidualizowana względem odbiorcy (personalizowana); strony
świadczone usługi znajdują się w różnych miejscach (usługa zdalna).
Załatwienie spraw urzędowych w klasycznej formie jest unormowane prawnie
przez kodeks postępowania administracyjnego. Formalnie urząd jest zobowiązany
do działania według określonej procedury załatwienia spraw. Często zachodzi
konieczność wielokrotnego stawiennictwa osobistego. Biorąc pod uwagę miejsce
zamieszkania, stan zdrowia czy dyspozycyjność czasową interesanta może okazać
się, że wymóg osobistego stawiennictwa jest uciążliwy bądź niemożliwy
do spełnienia. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii informatycznokomunikacyjnych (TIK) administracja publiczna może zwiększyć swoją
efektywność, ale przede wszystkim oferować sprawne i niewymagające osobistego
stawiennictwa załatwienie sprawy urzędowej. Z jednej strony usługi publiczne
ewoluują w kierunku usług przyjaznych klientowi, z drugiej zaś zmieniające się
formy prowadzenia działalności czy organizacji pracy i zarządzania
przedsiębiorstwem wymuszają na administracji publicznej wprowadzenia nowych
mechanizmów świadczenia usług w urzędzie oraz załatwiania spraw podmiotów
gospodarczych. Odpowiedzią na zmiany potrzeb klientów urzędu, administracja
publiczna oferuje możliwość załatwienia spraw interesantów poprzez e-usługi.
E-usługa nie wymaga więc udziału człowieka do jej sprawnego załatwienia,
a odbywa się w sposób zautomatyzowany. Cechą charakterystyczną e-usług
odróżniającą je od usług świadczonych standardowymi metodami jest możliwość
świadczenia jej na odległość bez względu na to, gdzie jesteśmy i o jakiej porze, przy
spełnieniu jednego najważniejszego warunku - dostępu do Internetu.

2.5. Zakończenie
Analiza tradycyjnej i nowoczesnej koncepcji administracji publicznej wskazuje,
iż społeczeństwo polskie nadal nie jest przekonane do nowoczesnej elektronicznej
administracji. Nadal wolimy załatwiać sprawy urzędowe osobiście, ponieważ
społeczeństwo bardziej wierzy w tradycyjny, biurokratyczny model administracji.
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Wolimy osobiście pójść do urzędu i dostarczyć dokumenty, aby mieć pewność,
że na pewno zostały przyjęte przez urzędnika. Jednak urzędy w Polsce od wielu lat
pracują nad usprawnieniem usług elektronicznych z różną intensywnością
i zróżnicowaniem w zależności od urzędu i województwa. Znaczne zwiększenie
dostępu do Internetu oraz dostęp do wszelkich urządzeń elektronicznych umożliwia
sprawne załatwianie spraw bez konieczności odwiedzania urzędu.
Główną barierą, przez którą społeczeństwo niechętnie korzysta z usług
e-administracji jest brak sprawnego świadczenia e-usług, której przykładem jest
brak możliwości załatwienia całej sprawy przez Internet oraz jej zawiły
i skomplikowany charakter. Kolejną barierą są również ograniczenia społeczno –
kulturowe oraz mała elastyczność w zakresie zmian i przyzwyczajeń urzędników,
a także dysonans w kwestii umiejętności korzystania z e-usług w różnych grupach
wiekowych. Największym zagrożeniem jest obawa o bezpieczeństwo i poufność
danych, ponieważ panuje przekonanie, że Internet nie jest bezpiecznym miejscem
do komunikacji, dlatego też należy opracować i wdrożyć Politykę Bezpieczeństwa
i Informacji, a także konsekwentnie stosować procedury zarządzania
bezpieczeństwem przetwarzania informacji oraz promować wśród obywateli
korzyści płynące z elektronicznej formy komunikacji z urzędem.

CONGRESS OF TRADITIONAL AND MODERN PUBLIC
ADMINISTRATION
Summary: In this article presents an analysis of the importance of public administration
in Poland, as it constitutes a very important element in the economy and is an indispensable
element of a rapidly developing society. Public administration is not only a product
of civilization change, but also a factor that creates these changes. Nowadays, a change in the
concept of public administration, from traditional to modern, based on the use of IT services
and advanced technologies, can be observed. The aim of the article is to analyze the
significance of public administration in Poland at the governmental and self-government
level. The research method used is a literature review.
Key words: public administration, e-government, e-services
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Rozdział III
Kinga Haładus1, Jacek Wolak2

ANALIZA PRZESTRZENNA ZMIAN STOPY BEZROBOCIA
W POLSCE
Streszczenie: W artykule podjęto próbę analizy zmian stopy bezrobocia w Polsce
z wykorzystanem podejścia przestrzennego. W niniejszej pracy wyestymowano modele
objaśniające miesięczne zmiany stopy bezrobocia w 380 powiatach w okresie od lutego 2014
do marca 2016 roku. Wyniki części empirycznej badania odpowiadają na pytania: czy
występują zależności w zmianach poziomu bezrobocia między powiatami sąsiednimi, jaki jest
czas ich oddziaływania oraz jaki wpływ mają zmiany stopy bezrobocia, które zaszły w danym
powiecie w poprzednich okresach na obecny poziom zmian. Analiza porównawcza
uzyskanych wyników wydaje się być interesująca za względu na wybrane przedziały
czasowe, które charakteryzują się dynamicznymi zmianami poziomu badanego zjawiska.
Słowa kluczowe: stopa bezrobocia, analiza przestrzenna, statystyka regionalna

3.1. Wstęp
Ze zjawiskiem bezrobocia społeczeństwo naszego kraju boleśnie zetknęło się
podczas transformacji systemowo-gospodarczej na początku lat 90. XX wieku.
W czasach gospodarki centralnie planowanej funkcjonowanie rynku pracy odbywało
się na zupełnie innych zasadach. To podaż pracy była silniejszą stroną rynku,
a tworzenie nowych miejsc pracy było dostosowywane właśnie do podaży.
W ówczesnych warunkach istniało głównie bezrobocie ukryte charakteryzujące się
zwiększonym zatrudnieniem i nieefektywnym wykorzystaniem siły roboczej.
W ostatnich kilkunastu latach bezrobocie było problemem społecznym o różnym
poziomie natężenia. Wejście Polski do UE w 2004 roku, w efekcie, którego
nastąpiło m.in. otwarcie unijnych rynków pracy, silne migracje zewnętrzne
oraz poprawa sytuacji gospodarczej, spowodowały znaczący spadek stopy
bezrobocia. W roku 2008 odnotowano jej rekordowo niski poziom. Kolejne kilka lat
to wzrost bezrobocia wynikający z kryzysu gospodarczego, którego efekty zaczęły
być w naszym kraju dostrzegalne od drugiej połowy 2008 roku. Jedną z przyczyn
obecnej poprawy sytuacji na rynku pracy – wskaźniki bezrobocia od 2013 roku
systematycznie maleją – jest ożywienie gospodarki, co szczególnie widoczne jest
w dużych miastach. Interesujący wydaje się fakt, że obok znaczących zmian
1
2

KN Ekonometryk, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
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poziomu bezrobocia w Polsce, występuje również dość duże zróżnicowanie
przestrzenne tego zjawiska ([6], [11], [14]).
Wśród istotnych czynników mających wpływ na zróżnicowanie przestrzenne
stopy bezrobocia, wymienia się m.in. niewielką chęć naszych rodaków do zmiany
miejsca zamieszkania [13]. Zdecydowana większość Polaków mieszka
w miejscowościach, z których pochodzi, a potencjalne przeprowadzki najczęściej są
realizowane w ramach jednego województwa. Co istotne, tylko 28% mieszkańców
naszego kraju jako powód zmiany zamieszkania podaje względy ekonomiczne
(tj. zmianę miejsca pracy swojego lub osoby bliskiej) [3]. I choć kolejne badanie
CBOS dotyczące mobilności Polaków na rynku pracy [4] wskazuje na to, że osoby
poruszające się na rynku pracy są coraz bardziej skłonne do poświęceń w celu
znalezienia pracy, to gotowość do zaakceptowania dojazdów do pracy do innej
miejscowości (61% wskazań), czy możliwość zmiany miejsca zamieszkania (31%
wskazań), deklarowana jest znacznie rzadziej niż np. gotowość do podnoszenia
kwalifikacji (72% wskazań) i uczenia się nowego zawodu (71% wskazań).
W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele prac poświęconych modelowaniu
zmian bezrobocia w Polsce. Taka analiza wydaje się być ciekawa ze względu na
możliwość wyeliminowania trendu i skupienia się na zbadaniu czynników
wpływających wyłącznie na zmiany kształtowania się poziomu tego zjawiska.
Inercyjny charakter bezrobocia w Polsce sprawia, że jego poziom w dużym stopniu
zależy od wartości w poprzednim okresie. Choć różnice między kolejnymi okresami
przeważnie nie są bardzo duże, interesujące wydaje się zbadanie, co jest ich
przyczyną.
Obok prac szukających właściwych metod jego prognozowania
z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych (np. [2]), szereg analiz szuka
związków między stopą bezrobocia a określonymi czynnikami ekonomicznymi.
W opracowaniu [8] zbadano zależność rejestrowanej stopy bezrobocia w zależności
od jej poziomu w poprzednim okresie (z rozróżnieniem wpływu wartości tej
zmiennej w sytuacji spadku oraz wzrostu poziomu badanego zjawiska), wielkości
produkcji sprzedanej przemysłu, czy typu powiatu (grodzki lub ziemski). W badaniu
[9], obok danych historycznych dotyczących poziomu bezrobocia, wzięto pod
uwagę strukturę wykształcenia ludności, początkową strukturę sektorów gospodarki,
a także zmiany stopy bezrobocia w sąsiadujących regionach. Żadne z powyższych
badań nie wykorzystuje jednak w modelowaniu metod przestrzennych.
Tym bardziej interesującym wydaje się więc być opracowanie [7], w którym
do modelowania zmian badanego zjawiska, Kopczewska wykorzystała model błędu
przestrzennego (SEM), uwzględniając oprócz typowych zmiennych, zmienne
opóźnione przestrzennie oraz czasowo-przestrzennie. Wyestymowano metodą
największej wiarygodności trzynaście modeli dla każdego okresu osobno
oraz otrzymano wyniki wskazujące na istotną, statystyczną zależność zmian stopy
bezrobocia w danym regionie i w regionach sąsiadujących w poprzednich okresach.
Co ciekawe, znaczący wpływ stopy bezrobocia z poprzedniego okresu można było
zaobserwować tylko w sytuacji zmiany trendu, a zmienna reprezentująca stolicę
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województwa była istotna jedynie w okresach wzmożonego wzrostu stopy
bezrobocia.
Otrzymane wyniki wydają się być ciekawe i uzasadnione logicznie.
Z tego względu w niniejszym opracowaniu zdecydowano się sprawdzić,
czy stwierdzone zależności są aktualne i przeprowadzono analogiczne badanie dla
zmian miesięcznej stopy bezrobocia w latach 2014-2016. Celem takiego
postępowania jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy odkryte wcześniej
zależności nadal się utrzymują, a także, czy i ewentualnie, w jakim stopniu uległy
zmianie. Zdecydowano się również podjąć próbę pełnej weryfikacji statystycznej
otrzymanych modeli, która nie była szczegółowo opisana w artykule będącym
inspiracją do niniejszego badania.

3.2. Metodologia
Wysokość stopy bezrobocia rejestrowanego nie jest niezależna od lokalizacji,
a zatem należy wybrać metody, które uwzględniają czynnik przestrzenny. Ważnym
krokiem w budowie takiego modelu jest wybór macierzy wag, która jednoznacznie
zdefiniuje sąsiedztwo. W przypadku nieregularnych obszarów, jakimi są powiaty,
wybór podejścia bazującego na odległości od środków obszarów mógłby być
mylący, ze względu na trudność jednoznacznego ich wyznaczenia. Nieregularność
granic sprawia, że centroidy nie zawsze mogą się znajdować na środku obszaru,
a zatem odległość od innych obiektów może być błędnie wyznaczana.
Problematyczny również wydaje się wybór właściwej odległości granicznej,
czy optymalnej liczby k najbliższych sąsiadów, zatem dla obszarów nieregularnych
najbardziej odpowiednie wydaje się zdefiniowanie sąsiedztwa według wspólnej
granicy (por. [10]).
Analizę przestrzenną rozpoczęto od obliczenia wartości współczynnika
autokorelacji przestrzennej Morana, które wyznaczono dla danych z lat 2008-2015.
Jak można zauważyć (Tabela 3.1.), szukane wartości istotnie maleją wraz ze
wzrostem opóźnienia. Mając na uwadze przyjętą w badaniu macierz wag według
wspólnej granicy, oznacza to, że najbardziej skorelowane są ze sobą bezpośrednio
przylegające do siebie powiaty.
Największa wartość statystyki Morana wynosi ok. 0,51 i jest przyjmowana
dla danych z lat 2008-2009. Warta zauważenia jest tendencja spadkowa – w 2015
roku najwyższa wartość wynosi już tylko ok. 0,48. Oznacza to, że zależność
przestrzenna nieznacznie, ale konsekwentnie maleje.
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Tabela 3.1. Wartość statystyki Morana dla stopy bezrobocia w latach 2004 – 2015
Opóźni
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
enie
1
0,51*
0,51*
0,49*
0,48*
0,48*
0,47*
0,48*
0,48*
2
0,26*
0,26*
0,24*
0,24*
0,23*
0,22*
0,22*
0,23*
3
0,11*
0,12*
0,11*
0,11*
0,11*
0,09*
0,09*
0,09*
4
0,02*
0,04*
0,03*
0,04*
0,04*
0,03*
0,03*
0,03*
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W celu analizy kształtowania się stóp bezrobocia w niniejszej pracy posłużono
się tzw. modelem błędu przestrzennego (SEM, ang. Spatial Error Model),
który należy do grupy modeli uwzględniających przestrzenną autokorelację
składnika losowego (por. [12]). Można go przedstawić za pomocą wzoru

(1)

(2)
gdzie
. W tym zapisie iloczyn
interpretuje się, jako opóźnienie
przestrzenne błędu. Innymi słowy jest to średni błąd z lokalizacji sąsiedzkich
(por. [6]). Badanie istotności parametru
jest równoważne natomiast
ze sprawdzaniem występowania istotnej autokorelacji przestrzennej błędu.
Wśród problemów występujących w tego typu modelach można wymienić
heteroskedastyczność i brak liniowości względem parametru
(por. [15]).
O ile w tym przypadku estymator MNK pozostaje nieobciążony, to nie jest już
efektywny (zob. [1]). Dodatkowo, estymatory błędów szacunku są obciążone. Z tego
względu zastosowano metodę największej wiarygodności (MNW), a weryfikację
statystyczną wyestymowanych modeli przeprowadzono korzystając z testów: Walda,
LR, autokorelacji reszt LM, Breuscha-Pagana oraz Shapiro-Wilka.

3.3. Badanie empiryczne
W badaniu [7], do którego odnoszą się autorzy, wzięto pod uwagę okres
szczególnie dynamicznych zmian stopy bezrobocia, jaki miał miejsce w latach
2008-2009. Wówczas, w wyniku kryzysu gospodarczego, trend zmienił swój
kierunek z malejącego na rosnący. W niniejszej pracy, obejmującej okres od lutego
2014 do marca 2016, również zaobserwowano zdecydowane zmiany stopy
bezrobocia, która od pewnego momentu zaczęła sukcesywnie spadać.
Analiza porównawcza wyników obu badań może więc być interesująca także
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ze względu na podobieństwo wybranych przedziałów czasowych. Na podstawie
danych GUS wyestymowano 22 modele dla miesięcznych zmian stóp bezrobocia
w 380 powiatach. Założono, że zmianę stopy bezrobocia rejestrowanego w danym
powiecie będą wyjaśniały: wysokość stopy bezrobocia w poprzednim okresie
(BEZ_1), zmiany stóp bezrobocia w okresach t-1 (ZSB_1), t-2 (ZSB_2) i t-3
(ZSB_3) oraz ich opóźnienia przestrzenne w okresach: t (OP_0), t-1 (OP_1) oraz t-2
(OP_2). Ponadto wprowadzona do modelu zmienna dychotomiczna umożliwiła
uchwycenie
spodziewanego
efektu
większych
aglomeracji
miejskich
na funkcjonowanie rynku pracy (WOJ).
Tak skalibrowane badanie pozwoli sprawdzić, czy występują zależności między
powiatami sąsiednimi, jaki jest czas ich oddziaływania oraz jaki wpływ mają
zmiany, które zaszły w danym powiecie w poprzednich okresach.

3.4. Wyniki oraz ich interpretacja
W Tabeli 3.2. zamieszczono wyniki estymacji modeli SEM. Zmienną,
która na poziomie istotności α = 5%, jest istotna we wszystkich modelach,
jest opóźnienie przestrzenne zmian w badanym okresie. Oznacza to, że zmiany
w powiatach sąsiednich są głównym czynnikiem wpływającym na zmiany w danym
powiecie. Dodatni znak współczynnika wskazuje na to, że zmiany zachodzące
w danym powiecie w dużej mierze są zbliżone do tych występujących w pobliskich
regionach.

Stała
OP_0

0.05*
1.04*
OP_1
0.28*
OP_2
0.17*
ZSB_1 0.24*
ZSB_2 0.18*
ZSB_3

-0.03

BEZ_1 0.005
*
WOJ
0.06

III/IV
2015

II/III
2015

I/II
2015

XII/I
2015

XI/XII
2014

X/XI
2014

IX/X
2014

VIII/IX
2014

VII/VIII
2014

VI/VII
2014

Miesią
ce

V/VI
2014

Tabela 3. 1. Wyniki estymacji dla miesięcznych zmian poziomu stopy bezrobocia

0.06* 0.01 0.00 0.03 0.02 -0.04 0.14* 0.02 0.02 0.02
0.95* 1.13* 0.98* 0.90* 0.95* 0.93* 0.46* 0.95* 0.72* 0.68*
-0.04
0.04
-0.08 -0.04 -0.07 0.05 -0.12
0.12*
0.31*
0.23*
0.01 0.02 -0.08 0.09
0.07 0.20* 0.04
0.21* 0.12*
0.16*
0.18* 0.18* 0.04 0.32* 0.19* 0.05 0.17* 0.02 0.04 0.11*
0.07 0.07 0.05 0.15* 0.04 -0.04 0.17* -0.02
-0.06
0.16*
0.06
0.04 0.05
-0.04 -0.01
0.05* 0.17* 0.15*
0.10*
0.07*
0.012
0.003
0.004 0.004 0.000 0.004
0.004 0.010 0.013
0.002
*
*
*
*
*
*
*
-0.04 0.02 0.11* 0.01
- -0.03 0.13* 0.18*

37

pseudo
R2

0.53

0.44

0.38

0.31

0.42

0.43

0.42

0.41

0.30

0.45

0.48

Miesią
ce

IV/V
2015

V/VI
2015

VI/VII
2015

VII/VIII
2015

VIII/IX
2015

IX/X
2015

X/XI
2015

XI/XII
2015

XII/I
2016

I/II
2016

II/III
2016

λ

0.11* 0.18* 0.23*
0.85* 0.83* 0.87* 0.68* 0.68* 0.89* 0.86* 0.33* 0.95* 0.74* 0.45*

0.03 -0.02

0.02

0.04 0.02 0.01 0.05* -0.03
0.28*
0.08*
OP_0 0.73*
0.98* 0.98* 0.90* 0.97* 0.73* 0.84*
0.68*
OP_1
0.33*
-0.02
0.01
0.29*
0.20* 0.17*
0.20*
0.27*
OP_2
0.24* -0.11 0.07 0.17* 0.00 -0.05 0.11
0.18*
ZSB_1 0.40* 0.41* 0.18* 0.12* 0.01 0.21* 0.16* 0.13*
ZSB_2 0.05 0.14* 0.08* -0.03
0.05 -0.06 0.03
0.10*
ZSB_3 -0.02
0.04 -0.02 -0.05 -0.05 0.00
0.16*
0.12*
0.006 0.012
BEZ_1 0.012
0.004
0.003 0.005
0.006
0.001
*
*
*
*
*
*
WOJ
0.07 0.09 0.00 -0.01 0.03 0.02 -0.06
0.18*
0.72*
λ
0.49*
0.66* 0.68* 0.60* 0.70* 0.59* 0.76*
pseudo
0.55 0.52 0.40 0.29 0.22 0.32 0.34 0.42
R2
Stała

0.02

0.53* 1.11* 0.89*
0.11

0.06 -0.06

0.18* 0.21*
0.24*
0.06 0.01 0.06
0.04
0.16* 0.18*
-0.03 0.04
0.08*
0.016
* 0.002 0.004
-0.05 0.11*
0.18*
0.47* 0.90* 0.69*
0.42

0.37

0.45

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem programu R CRAN.

Kolejną zmienną, która jest statystycznie istotna we wszystkich modelach jest λ.
Potwierdza to słuszność zastosowania wybranego modelu przestrzennego.
Odzwierciedla ona nieuwzględniony czynnik przestrzenny, różnicujący w pewnym
stopniu zmiany bezrobocia w poszczególnych regionach. Stosunkowo często ważną
rolę w kształtowaniu zmian bezrobocia w danym powiecie odgrywa również
wartość poprzedniej zmiany w tym regionie, wzmagając jej siłę. Istotny wpływ
wykazuje też poprzednia wartość stopy bezrobocia.
Można zauważyć, że poziom stopy bezrobocia wzmacnia zmianę w kierunku
dodatnim lub ujemnym, a dzieje się to w zależności od ogólnej zmiany średniego
bezrobocia odzwierciedlającego w pewnym stopniu stan koniunktury. W przypadku
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wzrostu średniego bezrobocia (osłabiona koniunktura), im większa stopa w okresie
poprzednim, tym większy wzrost bezrobocia. Natomiast w trendzie spadkowym
(wzrost gospodarczy), im większa stopa w poprzednim okresie, tym większy
spadek.
Podsumowując, opisywana zmienna przyspiesza zmiany bezrobocia w kierunku,
w którym zmierzają. Zmiany w danym powiecie są tym większe, im większy
poziom analizowanego zjawiska (porównywalne wyniki można znaleźć w pracy
[7]). Warto zauważyć, że omawiana zmienna nie jest istotna w przypadku każdego
z 22 budowanych modeli. Brak istotności występuje szczególnie w sytuacji,
gdy ogólny trend zmian jest niewielki.
Warto również przyjrzeć się zachowaniom współczynnika przy zmiennej
odzwierciedlającej występowanie dużych aglomeracji miejskich. Parametr przy
stolicy województwa przyjmuje wartość ujemną w przypadku trendu wzrostowego.
Oznacza to, że gdy następuje wzrost bezrobocia, to duże aglomeracje wyhamowują
ten proces, przez co zmiany są w nich mniejsze. Zmienna dodatkowo jest również
istotna w kilku przypadkach z wartością dodatnią, gdy następuje spadek bezrobocia.
W takiej sytuacji przyczynia się ona do wyhamowywania pozytywnych zmian
prowadzących do zmniejszenia bezrobocia w regionie. Generalnie okazuje się,
że zmiany bezrobocia zachodzą wolniej w większych aglomeracjach miejskich.
Odwrotnie do poprzedniej zmiennej – ta nie przyspiesza zmian, lecz je hamuje.
W większości modeli zmiana stopy bezrobocia w okresie poprzednim,
jak i opóźnienie przestrzenne zmiany w okresie poprzednim mają przeciwne znaki
współczynników, (gdy obie zmienne są istotne jednocześnie). Można, zatem
powiedzieć, że znaczenie zmian stopy bezrobocia w okresie poprzednim (na obecne
kształtowanie się zmian stóp bezrobocia), jest zwykle kompensowane przez zmiany
w sąsiadujących obszarach.
Warto przeanalizować również poprawność zastosowanego modelu pod kątem
statystyczno-ekonometrycznym. O prawidłowości modelu świadczy istotność
statystyki Walda dla każdego miesiąca. Jak już wcześniej wspomniano, testy
normalności reszt w przypadku zdecydowanej większości modeli mają zadowalające
wyniki. W żadnym z estymowanych modeli nie występuje również autokorelacja
przestrzenna reszt.
W związku z tym, że heteroskedastyczność reszt pojawia się niestety w prawie
każdym modelu zdecydowano się przeprowadzić korektę White’a,
która po uwzględnieniu odpowiedniej macierzy kowariancji, pozwala na ponowne
oszacowanie skorygowanego poziom istotności (por. [16]). Okazało się jednak,
że po jej zastosowaniu, wyniki nie uległy znacznej zmianie. Istotność niektórych
zmiennych zmieniła się tylko w przypadku sześciu modeli. Zmiana ta nie zaburzyła
jednak w żaden sposób własności interpretacyjnych.
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3.5. Porównanie wyników badań z lat 2007-2008 i 2014-2016
Wnioski z przeprowadzonego przez autorów badania w dużym stopniu są
zbieżne z tymi, które zostały uzyskane w opracowaniu [7]. Wybór modelu błędu
przestrzennego (SEM) okazał się być uzasadniony (świadczy o tym statystyczna
istotność parametru λ). Wciąż największy wpływ na zmiany w rozważanym regionie
mają aktualne zmiany w sąsiadujących powiatach oraz poprzednie zmiany
w badanym regionie. W przypadku obu badań zaobserwowano również,
że im większe opóźnienie czasowe wybranych do modeli zmiennych, tym są
one statystycznie istotne w mniejszej liczbie zbudowanych modeli.
Jednak nie dla wszystkich tez postawionych w badaniu, które było inspiracją
niniejszych rozważań, znaleziono potwierdzenie w analizowanym okresie czasu.
Wyciągnięto również nowe wnioski. Porównując wyniki obu badań, zauważono,
że w latach 2014-2016:
 wpływ większych aglomeracji miejskich na zmianę poziomu stopy
bezrobocia nie występuje wyłącznie w przypadku wzrostu poziomu badanego
zjawiska; w większych aglomeracjach miejskich zachodzą one zawsze
wolniej (bez względu na kierunek trendu: wzrost czy spadek);
 dużą rolę odgrywa wysokość stopy bezrobocia w poprzednim okresie; jest
ona istotna jednak nie tylko w sytuacji zmiany trendu badanego zjawiska;
im poziom bezrobocia w poprzednim okresie jest mniejszy, tym rynek pracy
wydaje się być bardziej stabilny; zmiany w danym powiecie są,
zatem tym większe, im większy poziom analizowanego zjawiska, niezależnie
od kierunku zmian trendu;
 zmiany z wcześniejszego okresu w danym regionie są w pewnym stopniu
kompensowane zmianami w poprzednim miesiącu w sąsiadujących
obszarach; współczynniki przy wymienionych zmiennych mają w większości
przypadków przeciwne znaki, jednak rzadko zbliżone na wartość
bezwzględną wartości; siła ich oddziaływania jest, zatem różna.

SPATIAL ANALYSIS OF CHANGES IN UNEMPLOYMENT IN
POLAND
Abstract: The article is an attempt to analyze changes in unemployment rate in Poland using
a spatial econometric approach. We built and estimated models explaining monthly changes
in unemployment rate in 380 counties from February 2014 to March 2016. The results of the
research have provided the answers to the following questions: are there any connections
between the changes of unemployment rate and adjacent counties, what is the time of impact,
what is the influence of the past changes in unemployment rate taken place in the previous
years on the current level of changes. Comparative analysis of the results from both
researches seems to be interesting. It is because of the similarity of chosen periods
characterized by dynamic changes of the level of researched phenomena.
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Rozdział IV
Renata Stasiak-Betlejewska1, Wojciech Gliń2
WYNAGRODZENIE I ZATRUDNIENIE W POLSCE W LATACH 2014 2016
Streszczenie: Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie bieżących zmian
zachodzących na rynku pracy w zakresie liczby pracujących w jednostkach dużych
i średnich, czasu pracy zatrudnionych, jak i liczby bezrobotnych zarejestrowanych
w urzędach pracy. Prezentowane dane dotyczą poziomu przeciętnych wynagrodzeń
nominalnych w gospodarce narodowej i wskaźnika płac realnych, zatrudnienia
i wynagrodzeń w administracji publicznej oraz w działalności finansowej
i ubezpieczeniowej; informacje o liczbie osób, wobec których wystąpiły zaległości
w wypłacie wynagrodzeń i o wysokości tych zaległości, a także informacje o liczbie
zezwoleń wydanych cudzoziemcom na pracę w Polsce.
Słowa kluczowe: wynagrodzenie, zatrudnienie,

4.1. Wstęp
Rok 2016 był udany dla polskich pracowników. Malejące bezrobocie,
wzrost wynagrodzeń oraz deflacja przyczyniły się do wyższego poziomu życia.
Według raportu opublikowanego w listopadzie przez NBP, średnie
wynagrodzenie nominalne w 2016 roku wzrosło o 4%. Z Raportu Płacowego
Sedlak & Sedlak za rok 2016 wynika, że w okresie badania podwyżki wyniosły
średnio 3,2%. Najwyższe zostały przyznane w grupie pracowników fizycznych
i wyniosły 3,5%. Wśród specjalistów przyznano wynagrodzenie wyższe o 3,
2%, natomiast kierownicy i dyrektorzy otrzymali podwyżki w wysokości 3%.
W literaturze wynagrodzenie jest najczęściej definiowane, jako zapłata
za pracę podporządkowaną wykonywaną na rzecz pracodawcy3. Obejmuje
ono kilka składników:
 pracę stałą,
 bodźce krótkoterminowe,
 bodźce długoterminowe,
 świadczenia dodatkowe.
Według tego ujęcia terminy „płaca” i „wynagrodzenie” nie są synonimami,
Politechnika Częstochowska
Politechnika Częstochowska
3 Borkowska S., Wynagrodzenia – rozwiązywanie problemów w praktyce. Oficyna
Ekonomiczna, Kraków, 2004.
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2
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a określenie „płaca” jest zarezerwowane raczej dla płacy stałej.
Zatrudnieni w gospodarce narodowej to osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy na czas określony i nieokreślony, w pełnym i niepełnym
wymiarze czasu pracy, pracownicy najemni w gospodarstwach indywidualnych
w rolnictwie oraz nauczyciele w stanie nieczynnym lub przebywający
na urlopach zdrowotnych. Przeciętne zatrudnienie jest to średnia wielkość
zatrudnienia obliczona dla badanego okresu na podstawie ewidencyjnego stanu
zatrudnienia. Do wyliczenia przeciętnego zatrudnienia uwzględnia się
wszystkie zatrudnione osoby, bez względu na to czy jest to ich główne miejsce
pracy, czy kolejne. Przeciętne zatrudnienie oblicza się po uprzednim
przeliczeniu osób niepełnozatrudnionych na liczbę pełnozatrudnionych.
Dla potrzeb artykułu, podstawowym źródłem informacji na temat
wynagrodzeń i zatrudnienia w Polsce były materiały Głównego Urzędu
statystycznego. Trudnością w przeprowadzeniu analizy tematu są problemy
wynikające z ograniczonej dostępności i porównywalności danych
statystycznych. Większość informacji przedstawianych przez GUS dotyczy
tylko części pracujących, tzn. GUS pomija podmioty gospodarcze o liczbie
pracujących do 9 osób, rolników indywidualnych, osób zatrudnionych poza
granicami kraju, zatrudnionych w organizacjach społecznych i politycznych,
w związkach zawodowych oraz zatrudnionych w działalności w zakresie
obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Ponadto badanie płac
prowadzone przez GUS nie obejmuje osób pracujących na podstawie coraz
częściej w Polsce wykorzystywanych umów cywilnoprawnych, tj. umowy
zlecenia, umowy o dzieło, oraz samozatrudniających się. Jednak dane
o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem
w gospodarce narodowej, które podawane są przez GUS co kwartał dotyczą
wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, tzn. także jednostek o liczbie
pracujących do 9 osób. W analizie wykorzystano dane dotyczące wynagrodzeń
i zatrudnienia w gospodarce w okresie 2014 - 2016.

4.2. Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie w Polsce
Najczęściej używanym wskaźnikiem do opisu wynagrodzenia jest
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto. Dane o średniej wysokości
miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce poddawany jest przez
Główny Urząd Statystyczny, co kwartał i obejmuje wszystkie podmioty
gospodarki narodowej. W tabeli numer 4.1. przedstawiony jest przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto wg. sekcji gospodarki w 2014 r.

Tabela 4.1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wg. sekcji
gospodarki narodowej w kwartałach 2014r.
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Kwartały
WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION
Quarters
a – w zł in zl
b – analogiczny okres poprzedniego roku=100
I
I–II
I–III
I–IV
corresponding period of previous year=100
3895,31
3816,66
3804,92
3783,46
OGÓŁEM
a
104,2
103,9
103,7
103,4
T O TAL
b
w tym: of which:
3896,97
3920,46
3926,72
3980,24
SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW
a
104,2
104,1
103,9
103,7
ENTERPRISE SECTOR
b
4158,10
4263,79
4328,26
4562,48
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
a
104,6
103,4
103,0
103,5
Agriculture, hunting and forestry
b
3982,39
4005,91
4012,28
4082,63
Przemysł
a
104,1
104,0
103,5
103,2
Industry
b
6333,21
6357,25
6254,65
6867,96
górnictwo i wydobywanie
a
104,5
103,0
101,9
101,8
mining and quarrying
b
3663,13
3703,26
3717,87
3747,05
przetwórstwo przemysłowe
a
104,9
105,0
104,5
104,3
manufacturing
b
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
6358,44
6190,44
6255,44
6376,06
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
a
102,6
103,0
104,0
103,0
electricity, gas, steam and air conditioning supply
b
dostawa wody; gospodarowanie ściekami
3697,97
3710,93
3731,92
3804,54
i odpadami; rekultywacja
a
water supply; sewerage, waste management and
102,6
102,9
103,0
103,4
remediation activities
b
3706,03
3794,98
3820,70
3887,51
Budownictwo
a
104,2
104,7
104,1
104,3
Construction
b
3543,91
3560,52
3551,14
3563,17
Handel; naprawa pojazdów samochodowych
a
103,3
103,9
103,8
103,9
Trade; repair of motor vehicles
b
3666,32
3658,19
3675,51
3758,19
Transport i gospodarka magazynowa
a
106,6
104,7
104,3
103,8
Transportation and storage
b
2783,56
2771,93
2786,84
2794,33
Zakwaterowanie i gastronomia
a
103,8
103,6
103,6
103,8
Accommodation and catering
b
6986,53
6910,85
6885,29
6886,29
Informacja i komunikacja
a
104,5
103,2
103,0
103,0
Information and communication
b
6747,09
6742,32
6616,60
6516,26
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
a
106,4
103,4
103,9
101,4
Financial and insurance activities
b
4136,72
4127,91
4130,72
4193,37
Obsługa rynku nieruchomości
a
102,6
103,2
103,8
103,9
Real estate activities
b
5634,48
5609,19
5390,30
5641,21
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
a
102,8
103,2
103,3
103,6
Professional, scientific and technical activities
b
2687,50
2713,32
2744,15
2760,14
Administrowanie i działalność wspierająca
a
104,2
104,7
105,5
105,3
Administrative and support service activities
b
Administracja publiczna i obrona narodowa;
5305,75
4797,74
4635,83
4661,77
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
a
Public administration and defence; compulsory social
102,5
103,0
103,0
103,1
security
b
4666,20
4158,11
4061,35
4043,42
Edukacja
a
103,8
103,5
102,7
103,0
Education
b
3571,33
3500,11
3505,35
3528,42
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
a
102,1
102,3
102,6
102,3
Human health and social work activities
b
Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014r. GUS,
Warszawa, 2015.
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W tabeli numer 4.2. zostały zaprezentowane dane dotyczące przeciętnego
wynagrodzenia brutto w 2015 roku.
Tabela 4.2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wg. sekcji
gospodarki narodowej w kwartałach 2015r.
WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION
Kwartały
Quarters
a – w zł in zl
b – analogiczny okres poprzedniego roku=100
I
I–II
I–III
corresponding period of previous year=100

I–
IV
3933,51 3899,78

OGÓŁEM

a

4054,89

3953,72

T OTAL
w tym: of which:

b

104,1

103,6

103,4

103,2

a
b
a
b
a
b
a
b
a
b

4053,71

4060,03

4067,33

4121,41

104,0

103,6

103,6

103,5

4477,66

4425,01

4588,07

4781,09

107,7

103,8

106,0

104,8

4111,89

4116,15

4118,85

4191,19

103,3

102,8

102,7

102,7

6305,35

6380,64

6300,79

6925,41

SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW
ENTERPRISE SECTOR

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Agriculture, hunting and forestry

Przemysł
Industry

górnictwo i wydobywanie
mining and quarrying

przetwórstwo przemysłowe
manufacturing

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
electricity, gas, steam and air conditioning supply

dostawa wody; gospodarowanie ściekami
i odpadami; rekultywacja
water supply; sewerage, waste management and
remediation activities

Budownictwo
Construction

Handel; naprawa pojazdów samochodowych
Trade; repair of motor vehicles

Transport i gospodarka magazynowa
Transportation and storage

Zakwaterowanie i gastronomia
Accommodation and catering

Informacja i komunikacja
Information and communication

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Financial and insurance activities

Obsługa rynku nieruchomości
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99,6

100,4

100,7

100,8

3818,61

3840,92

3852,92

3882,78

104,2

103,7

103,6

103,6

a
b

6689,94

6368,94

6347,18

6557,71

105,2

102,9

101,5

102,8

a
b

3842,46

3841,87

3860,04

3936,02

103,9

103,5

103,4

103,5

a
b
a
b
a
b
a
b
a
b

3899,01

3970,57

4017,93

4076,93

105,2

104,6

105,2

104,9

3723,97

3713,52

3701,42

3701,59

105,1

104,3

104,2

103,9

3656,08

3706,67

3748,17

3833,65

99,7

101,3

102,0

102,0

2936,91

2897,90

2907,80

2916,74

105,5

104,5

104,3

104,4

7299,99

7290,38

7240,31

7221,26

104,5

105,5

105,2

104,9

a
b
a

7240,12

7074,47

6914,67

6891,93

107,3

104,9

104,5

105,8

4300,89

4292,97

4290,13

4357,20

b
a
b
a
b

Real estate activities

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Professional, scientific and technical activities

Administrowanie i działalność wspierająca
Administrative and support service activities
Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

a
b
a
b
a
b

Public administration and defence; compulsory social security

Edukacja
Education

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Human health and social work activities

104,0

104,0

103,9

103,9

5968,74

5872,77

5862,86

5922,43

105,9

104,7

104,9

105,0

2899,60

2867,46

2880,49

2906,12

107,9

105,7

105,0

105,3

5463,06

4915,84

4753,51

4781,53

103,0

102,5

102,5

102,6

4787,16

4271,12

4178,80

4161,32

102,6

102,7

102,9

102,9

3683,53

3591,67

3582,03

3641,54

103,1

102,6

102,2

103,2

Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015r. GUS,
Warszawa, 2016
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Tabela numer 4.3. prezentuje przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2016
roku.
Tabela 4.3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wg. sekcji
gospodarki narodowej w kwartałach 2016r.
Kwartały

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION
a – w zł in zl
b – analogiczny okres poprzedniego roku=100

Quarters

I

corresponding period of previous year=100

I–II

I–III

I–IV

OGÓŁEM

a

4181,49

4096,17

4078,17

4047,21

T OTAL

b

103,1

103,6

103,7

103,6

a
b
a
b
a
b
a
b
a
b

4201,91

4224,13

4234,19

4277,03

103,7

104,0

104,1

103,8

4350,23

4525,00

4615,65

4847,60

97,2

102,3

100,6

101,4

4233,42

4243,13

4267,23

4325,00

103,0

103,1

103,6

103,2

6095,89

6076,37

6312,49

6751,86

w tym: of which:
SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW
ENTERPRISE SECTOR

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Agriculture, hunting and forestry

Przemysł
Industry

górnictwo i wydobywanie
mining and quarrying

przetwórstwo przemysłowe
manufacturing

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
electricity, gas, steam and air conditioning supply

dostawa wody; gospodarowanie ściekami
i odpadami; rekultywacja
water supply; sewerage, waste management and
remediation activities

Budownictwo
Construction

Handel; naprawa pojazdów samochodowych
Trade; repair of motor vehicles

Transport i gospodarka magazynowa
Transportation and storage

Zakwaterowanie i gastronomia
Accommodation and catering

Informacja i komunikacja
Information and communication

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Financial and insurance activities

Obsługa rynku nieruchomości
Real estate activities
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96,7

95,2

100,2

97,5

3975,00

4008,99

4026,61

4054,83

104,1

104,4

104,5

104,4

a
b

7063,92

6722,51

6672,80

6851,56

105,6

105,6

105,1

104,5

a
b

3969,41

3981,33

3997,37

4076,26

103,3

103,6

103,6

103,6

a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b

4042,80

4169,37

4198,82

4252,02

103,7

105,0

104,5

104,3

3887,89

3911,10

3908,06

3898,62

104,4

105,3

105,6

105,3

3767,09

3825,99

3873,17

3961,54

103,0

103,2

103,3

103,3

3103,25

3071,86

3095,97

3115,20

105,7

106,0

106,5

106,8

7599,24

7596,12

7507,05

7573,00

104,1

104,2

103,7

104,9

7329,59

7174,74

7093,45

7061,41

101,2

101,4

102,6

102,5

4539,52

4489,87

4487,16

4566,35

105,5

104,6

104,6

104,8

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Professional, scientific and technical activities

Administrowanie i działalność wspierająca
Administrative and support service activities
Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Public administration and defence; compulsory social security

Edukacja

a
b
a
b

6271,75

6164,81

6126,65

105,1

105,0

104,5

6128,06
103,5

3007,92

2989,04

2983,95

2993,31

103,7

104,2

103,6

103,0

a
b
a
b
a
b

5586,42

5118,75

4971,55

5050,13

102,3

104,1

104,6

105,6

4854,01

4345,72

4223,51

4197,19

101,4

101,7

101,1

100,9

3856,44

3765,70

3768,00

3820,00

104,7
104,8
105,2
Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016r. GUS,
Warszawa, 2017.

104,9

Education

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Human health and social work activities

Przeciętna płaca w gospodarce narodowej obejmuje wszystkie podmioty gospodarki
narodowej. W przeciągu ostatnich lat systematycznie notowano jej wzrost. W 2015 roku
wyniosła 3900 PLN. Biorąc pod uwagę prognozy NBP o czteroprocentowym wzroście
wynagrodzeń, w 2016 kwota ta wyniesie 4056 PLN. Wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw są częścią składową przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej. Obejmują przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących przekracza
9 osób. Nie obejmują, zatem najmniejszych firm i sektora publicznego.
Tabela numer 4.4. przedstawia
dane
dotyczące
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia w 2015 roku.
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Tabela 4.4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w. regionów
i województw w I-IV kwartale 2015r.
REGIONY

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w zł

REGIONS

Average monthly gross wages and salaries in zl

WOJEWÓDZTWA

ogółem

VOIVODSHIPS

total

w tym bez wypłat
nagród rocznych
of which excluding annual
bonuses
b

Region Centralny
Łódzkie
Mazowieckie
Region Południowy
Małopolskie
Śląskie
Region Wschodni
Lubelskie
Podkarpackie
Podlaskie
Świętokrzyskie
Region Północno-zachodni
Lubuskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Region Południowo-zachodni
Dolnośląskie
Opolskie
Region Północny
Kujawsko-pomorskie
Pomorskie
Warmińsko-mazurskie

4987,10
4017,87
5231,30
4399,68
4160,50
4557,09
3776,21
3854,46
3671,54
3827,16
3790,89
3857,77
3718,20
3849,47
3974,02
4329,31
4417,13
3958,35
3986,90
3724,98
4350,00
3713,23

4985,19
4017,87
5228,90
4398,56
4158,92
4556,27
3774,46
3849,74
3671,08
3826,85
3790,51
3857,49
3718,20
3849,35
3973,10
4328,60
4416,52
3957,23
3984,33
3724,01
4346,11
3710,59

Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015r. GUS,
Warszawa, 2016.
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Tabela 4.5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w. regionów
i województw w I-IV kwartale 2016r.
REGIONS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto
w zł

WOJEWÓDZTWA

Average monthly gross wages and salaries in zl

REGIONY

ogółem

VOIVODSHIPS

total

w tym bez wypłat
nagród rocznych
of which excluding annual
bonuses
b

Region Centralny

5040,49

4992,53

Łódzkie

4007,60

3949,56

Mazowieckie

5300,71

5255,29

Region Południowy

4284,65

4232,74

Małopolskie
Śląskie

4178,64
4355,27

4124,18
4305,06

Region Wschodni

3831,29

3755,55

Lubelskie

3917,35

3838,58

Podkarpackie
Podlaskie

3750,43
3871,97

3681,35
3788,24

Świętokrzyskie

3795,73

3720,20

Region Północno-zachodni

3976,27

3924,48

Lubuskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

3823,27
3976,22
4075,55

3754,76
3934,55
4001,50

Region Południowo-zachodni

4371,87

4316,92

Dolnośląskie
Opolskie

4455,69
4015,60

4405,93
3938,57

Region Północny

4035,23

3971,03

Kujawsko-pomorskie
Pomorskie
Warmińsko-mazurskie

3764,58
4411,37
3728,92

3702,55
4351,08
3653,27

Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016r. GUS,
Warszawa, 2017.
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Poziom wynagrodzeń wyższy niż średnio w kraju odnotowano w czterech
województwach w 2015 roku: mazowieckim, śląskim, dolnośląskim
i pomorskim, a w roku 2016 odnotowano w trzech województwach:
mazowieckim, dolnośląskim i pomorskim. Natomiast najniższe wynagrodzenie
odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim, podkarpackim,
kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim.
W tabeli 4.6. zostało przedstawiony czas przeprowadzony i nieprzeprowadzony
przez jednego zatrudnionego w różnych sekcjach gospodarki.
Tabela 4.6. Czas przepracowany i nieprzepracowany przez 1 zatrudnionego
wg. sekcji gospodarki narodowej w I-IV kwartale 2015r.
Ogółem
Czas
Czas
Total
przepracowany nieprzepra
Time worked
co- wany
WYSZCZEGÓLNIENIE
Time not
SPECIFICATION
worked
w godzinach
in hours
OGÓŁEM
TOTAL
w tym: of which:
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Agriculture, hunting and forestry
Przemysł
Industry
górnictwo i wydobywanie
mining and quarrying
przetwórstwo przemysłowe
manufacturing
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
electricity, gas, steam and air conditioning supply
dostawa wody; gospodarowanie ściekami
i odpadami; rekultywacja
water supply; sewerage, waste management and
remediation activities
Budownictwo
Construction
Handel; naprawa pojazdów samochodowych
Trade; repair of motor vehicles
Transport i gospodarka magazynowa
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1999

1711

288

2086

1821

265

2082

1783

299

2147

1745

402

2081

1791

290

2046

1703

343

2057

1772

285

2092

1834

258

2056

1781

275

2071

1797

274

Transportation and storage
Zakwaterowanie i gastronomia
Accommodation and catering
Informacja i komunikacja
Information and communication
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Financial and insurance activities
Obsługa rynku nieruchomości
Real estate activities
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Professional, scientific and technical activities
Administrowanie i działalność wspierająca
Administrative and support service activities
Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Public administration and defence; compulsory
social security
Edukacja
Education
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

2061

1817

244

2050

1770

280

2047

1725

322

2032

1738

294

2058

1772

286

2083

1818

265

2041

1714

327

1537

1273

264

2008

1704

304

Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015r. GUS,
Warszawa, 2016.

W tabeli numer 4.7. zostały przedstawione dane dotyczące przepracowanego i
nieprzepracowanego czasu przez 1 zatrudnionego w 2016 roku.
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Tabela 4. 7. Czas przepracowany i nieprzepracowany przez 1 zatrudnionego
wg.sekcji gospodarki narodowej w I-IV kwartale 2016r.
Ogółem
Czas
Czas
Total
przepracowany nieprzepracoTime worked
wany
Time not
worked
w godzinach
in hours

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

OGÓŁEM
TOTAL
w tym: of which:
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Agriculture, hunting and forestry
Przemysł
Industry
górnictwo i wydobywanie
mining and quarrying
przetwórstwo przemysłowe
manufacturing
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
electricity, gas, steam and air conditioning
supply
dostawa wody; gospodarowanie ściekami
i odpadami; rekultywacja
water supply; sewerage, waste management
and remediation activities
Budownictwo
Construction
Handel; naprawa pojazdów samochodowych
Trade; repair of motor vehicles
Transport i gospodarka magazynowa
Transportation and storage
Zakwaterowanie i gastronomia
Accommodation and catering
Informacja i komunikacja
Information and communication
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Financial and insurance activities
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1986

1703

283

2079

1811

268

2068

1775

293

2129

1738

391

2067

1782

285

2043

1710

333

2048

1765

283

2075

1817

258

2036

1773

263

2069

1796

273

2049

1797

252

2036

1767

269

2020

1678

342

Obsługa rynku nieruchomości
Real estate activities
Działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna
Professional, scientific and technical activities
Administrowanie i działalność wspierająca
Administrative and support service activities
Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Public administration and defence;
compulsory social security
Edukacja
Education
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

2029

1740

289

2046

1765

281

2055

1794

261

2034

1701

333

1533

1268

265

1986

1690

296

Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016r. GUS,
Warszawa, 2017.

Poniżej zostanie przedstawione przeciętne zatrudnienie według sekcji
gospodarki narodowej oraz według form finansowania w roku 2015 i 2016.
Tabela numer 4.8. przedstawi dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia w roku
2015.
Tabela 4.8. Przeciętne zatrudnienie wg. sekcji gospodarki narodowej oraz
form finansowania w I-IV kwartale 2015r.

Ogółem
Total

Formy finansowania
Financing form
jednostki
jednostki
samofinan
sfery
sujące
budżetowej
selfbudgetary
financing
sphere units
units

8290,4
100,9

6730,0
101,0

1560,3
100,4

5601,6
101,3

–
–

71,3
102,2

0,3
100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION
a – w tysiącach in thousands
b – I–IV kw. (q.) 2014=100

OGÓŁEM
TOTAL
w tym: of which:
SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW
ENTERPRISE SECTOR

a
b

5601,6

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Agriculture, forestry and fishing

a
b

71,5
102,2

a
b
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101,3

Przemysł
a
Industry
b
górnictwo i wydobywanie
a
mining and quarrying
b
przetwórstwo przemysłowe
a
manufacturing
b
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę a
electricity, gas, steam and air conditioning supply
b
dostawa wody; gospodarowanie ściekami
i odpadami; rekultywacja
a
water supply; sewerage, waste management and
remediation activities
b
Budownictwo
a
Construction
b
Handel; naprawa pojazdów samochodowych
Trade; repair of motor vehicles
Transport i gospodarka magazynowa
Transportation and storage

a
b
a
b

Zakwaterowanie i gastronomia
Accommodation and catering
Informacja i komunikacja
Information and Communications
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Financial and insurance activities

a
b
a
b
a
b

Obsługa rynku nieruchomości
a
Real estate activities
b
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna a
Professional, scientific and technical activities b

2525,8
101,5
145,9
92,9
2125,2
102,5

2511,0
101,5
145,9
92,9
2124,8
102,5

14,8
98,6
–
–
0,4
107,3

122,6

122,4

0,2

95,6

95,6

97,8

132,0

117,9

14,2

101,0

101,4

98,3

387,6
94,2
1154,5
102,2

386,6
94,2
1154,5
102,2

1,0
108,1
x
x

498,2
102,2
109,4
95,1 b
196,0
107,6
242,2
94,6
110,9
98,7

494,5
102,2
103,2
94,9

3,7
100,1
6,2
98,5

195,4
107,6
242,0
94,6
96,4
98,6

x
x
x
x
14,5
99,2

251,4
100,4
347,5
104,2

237,7
100,6
343,4
104,2

13,7
98,5
x
x

Administrowanie i działalność wspierająca
a
Administrative and support service activities
b
Administracja publiczna i obrona narodowa;
617,8
65,5
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
a
99,8
99,6
Public administration and defence; compulsory b
social security
Edukacja
a 1027,7
248,5
Education
b
101,2
102,5
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
a
619,9
473,1
Human health and social work activities
b 100,3
100,1
Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015r.
Warszawa, 2016.
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552,3
99,8
779,2
100,9
146,8
100,8
GUS,

W tabeli numer 4.9. mamy zestawienie danych dotyczących przeciętnego
zatrudnienia w 2016 roku.
Tabela 4.9. Przeciętne zatrudnienie wg. sekcji gospodarki narodowej oraz
form finansowania w I-IV kwartale 2016r.
Formy finansowania
Financing form

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION
a – w tysiącach in
thousands
b – I–IV kw. (q.)
2015=100

Ogółem
Total

jednostki
samofinan
sujące
selffinancing
units

O G Ó Ł E M .........................................................................
8483,5
a6912,2
TOTAL
102,3
b 102,7
w tym: of which:
SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW ...........................................
a5760,2
5760,2
ENTERPRISE SECTOR
b 102,8
102,8
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ..........................
74,0
a 73,7
Agriculture, forestry and fishing
103,4
b 103,5
Przemysł .................................................................................
2581,5
a2566,9
Industry
102,2
b 102,2
górnictwo i wydobywanie .................................................
135,3
a 135,3
mining and quarrying
92,7
b 92,7
przetwórstwo przemysłowe ..............................................
2194,1
a2193,7
manufacturing
103,2
b 103,2
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
117,9
117,7
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą
96,1
96,1
wodę ............................................................................ a
electricity, gas, steam and air
conditioning supply
b
dostawa wody; gospodarowanie ściekami
134,2
i odpadami; rekultywacja ............................................
a 120,3
water supply; sewerage, waste
101,6
management and remediation activities
b 102,0
Budownictwo .........................................................................
385,2
a 384,2
Construction
99,4
b 99,4
1189,8
1189,8
Handel; naprawa pojazdów samochodowych
103,1
................................................................................................
a 103,1
Trade; repair of motor vehicles
b
Transport i gospodarka magazynowa .....................................
513,8
a 510,1
Transportation and storage
103,1
b 103,1
112,6
Zakwaterowanie i gastronomia .............................................
a 106,5
102,9
Accommodation and catering
b 103,2
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jednostki
sfery
budżetowej
budgetary
sphere units
1571,3
100,7
–
–
0,3
94,8
14,6
98,7
–
–
0,4
116,5
0,2
100,9

13,9
98,2
1,0
98,9
x
x
3,7
100,5
6,0
97,2

Informacja i komunikacja .......................................................
204,5
a 203,9
x
Information and communication
104,3
b 104,4
x
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .............................
245,3
a 245,2
x
Financial and insurance activities
101,3
b 101,3
x
109,5
14,1
Obsługa rynku nieruchomości ...............................................
a 95,4
98,7
97,1
Real estate activities
b 99,0
Działalność profesjonalna, naukowa i
255,0
241,3
13,7
techniczna .............................................................................
101,4
a 101,5
100,3
Professional, scientific and technical
activities
b
383,3
x
Administrowanie i działalność wspierająca ..........................
a 379,0
110,3
x
Administrative and support service activities
b 110,4
Administracja publiczna i obrona narodowa;
618,0
65,0
553,0
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ..............................
100,0
a 99,3
100,1
Public administration and defence;
compulsory social security
b
Edukacja .................................................................................
1043,7
a 258,0
785,7
Education
101,6
b 103,8
100,8
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ....................................
635,5
a 483,8
151,8
Human health and social work activities
102,5
b 102,3
103,4
Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016r. GUS,
Warszawa, 2017.
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4.3. Wynagrodzenie, zatrudnienie i koszty pracy w UE
Przeciętne wynagrodzenie w Polsce i krajach Unii Europejskiej są bardzo
zróżnicowane. Przeciętne miesięczne zarobki Europejczyków wahały się
od 431 EUR w Bułgarii do 4 206 EUR w Luksemburgu w 2014 roku. Można
zauważyć tą różnicę pomiędzy pensjami Bułgarów i Luksemburczyków
wyniosła prawie 3 800 EUR. Poza mieszkańcami Luksemburga, najwięcej
zarabiali Duńczycy, Irlandczycy oraz Szwedzi. Wśród 25 krajów UE
uwzględnionych w zestawieniu, Polska znalazła się pod względem wysokości
zarobków na osiemnastym miejscu z przeciętnym wynagrodzeniem
na poziomie 980 EUR w 2014 roku. Wyprzedziła tym samym Słowację
i Czechy, gdzie pracownicy zarabiali odpowiednio 930 EUR i 925 EUR.
Rysunek 4.1. przedstawia przeciętne miesięczne wynagrodzenie w krajach Unii
Europejskiej w 2014 roku.
Bułgaria
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Rysunek 4.1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto
w krajach UE w 2014. (EUR)
Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostatu

Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że w ostatnim kwartale 2016
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roku w całej UE zatrudnionych było 232,9 milionów osób. Z kolei w strefie
euro pracowało 153,9 mln osób co jest najlepszym wynikiem od roku 2008.
Wśród państw członkowskich, w czwartym kwartale 2016 roku najwyższy
wzrost zatrudnienia zanotowano na Malcie, na kolejnych miejscach, z dużo
niższym wzrostem zatrudnienia, znalazły się kraje takie jak Luksemburg
i Cypr. Rysunek 4.2. przedstawia poziom zatrudnienia w UE w ostatnim
kwartale 2016 roku.
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Rysunek 4.2. Poziom zatrudnienia w Unii Europejskiej w 4 kwartale 2016
roku.
Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostatu

Średni godzinowy koszt pracy w 2016 r. szacowany był na 25,40 EUR
w UE-28 i na 29,80 EUR w strefie euro (EA-19). Za tymi uśrednionymi
danymi kryją się jednak istotne różnice pomiędzy państwami członkowskimi
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UE, w których wysokość godzinowych kosztów pracy waha się między
4,40 EUR w Bułgarii a 42,00 EUR w Danii. W Norwegii średni godzinowy
koszt pracy był jeszcze wyższy (50,20 EUR). Na koszty pracy składają się
koszty wynagrodzeń i płac oraz koszty pozapłacowe, na przykład płatne przez
pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne. W 2016 r. udział
pozapłacowych kosztów pracy w kosztach pracy ogółem wynosił 23,9% w UE28, podczas gdy w strefie euro było to 26,0 %. W państwach członkowskich
UE udział pozapłacowych kosztów pracy również był bardzo zróżnicowany.
Najwyższy udział pozapłacowych kosztów pracy odnotowano we Francji
(33,2%), w Szwecji (32,5 %), w Belgii (27,5 %), na Litwie (27,8 %)
i we Włoszech (27,4 %). Natomiast najniższy udział pozapłacowych kosztów
pracy odnotowano na Malcie (6,6 %), w Luksemburgu (13,4 %), Irlandii (13,8
%), Danii (13,9 %) i Chorwacji (14,9 %). Rysunek 4.3. pokazuje szacowane
koszty godzinowe pracy w 2016 roku w UE.

Rysunek 4.3. Szacowane godzinowe koszty pracy, 2016 r. (EUR)
Źródło: Eurostat Statistics Explained Płace i koszty pracy

Zarobki brutto stanowią największą część kosztów pracy. W 2014 r.
najwyższą medianę godzinowych zarobków brutto (w EUR) odnotowano
w Danii (25,52 EUR); na kolejnych miejscach znalazły się Irlandia (20,16
EUR), Szwecja (18,46 EUR), Luksemburg (18,38 EUR), Belgia (17,32 EUR)
i Finlandia (17,24 EUR). Natomiast najniższą medianę godzinowych zarobków
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brutto (w EUR) odnotowano w Bułgarii (1,67 EUR) i Rumunii (2,03 EUR),
jak również na Litwie (3,11 EUR), Łotwie (3,35 EUR) i Węgrzech (3,59 EUR).
Innymi słowy, w przeliczeniu na euro mediana godzinowych zarobków brutto
w państwie członkowskim UE, w którym była ona najwyższa, była 15 razy
wyższa niż w państwie członkowskim, w którym była ona najniższa.
W przeliczeniu na standard siły nabywczej (PPS), który uwzględnia różnice
poziomów cen, najwyższa wartość średnia była pięciokrotnie wyższa
od najniższej wartości średniej, przy czym Dania i Bułgaria ponownie znalazły
się na przeciwnych końcach analizowanego zakresu. Za pracowników nisko
uposażonych uważa się pracowników zarabiających nie więcej niż dwie trzecie
krajowej mediany godzinowych zarobków brutto. W 2014 r. pracownicy nisko
uposażeni stanowili 17,2 % pracowników w UE-28, a dla strefy euro odsetek
ten wynosił 15,9 %. W 2014 r. odsetek pracowników nisko uposażonych
znacznie się różnił w poszczególnych państwach członkowskich UE.
Najwyższy poziom tego wskaźnika zaobserwowano na Łotwie (25,5 %),
w Rumunii (24,4 %), na Litwie (24,0 %) i w Polsce (23,6 %), na kolejnych
miejscach znalazły się Estonia (22,8 %), Niemcy (22,5 %), Irlandia (21,6 %)
i Zjednoczone Królestwo (21,3 %). Natomiast pracownicy nisko uposażeni
stanowili mniej niż 10 % w Szwecji (2,6 %), Belgii (3,8 %), Finlandii (5,3 %),
Danii (8,6 %), Francji (8,8 %) i we Włoszech (9,4 %).

4.4. Wnioski
Liczba pracujących osób bez podmiotów gospodarczych o liczbie
parujących do 9 osób w roku 2016 wyniosła 8483,5 tysiąca osób i było wyższe
niż poprzednim roku o 2.3%. Udział pracujących w sektorze prywatnym
zwiększył się w stosunku do ub. roku i wyniósł 66,6%. Przeciętne zatrudnienie
w 2016 r. wyniosło 8483,5 tys. osób i było o 2,3% wyższe niż przed rokiem.
Wysoki wzrost zatrudnienia odnotowano w sekcjach: administrowanie
i działalność wspierająca, informacja i komunikacja, rolnictwo, leśnictwo,
przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz handel,
naprawa pojazdów samochodowych. Natomiast niewielki wzrost
w działalności finansowej i ubezpieczeniowej, działalności profesjonalnej,
naukowej i technicznej, dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami,
rekultywacja oraz edukacji. Spadek zatrudnienia podobnie jak w ub. roku
odnotowano w górnictwie i wydobywaniu, wytwarzaniu i zaopatrywaniu
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, jak również w obsłudze
rynku nieruchomości i budownictwie. W administracji publicznej i obronie
narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych zatrudnienie
pozostało na poziomie zbliżonym do ub. roku. Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2016 r. ukształtowało się
na poziomie 4047,21 zł. W sektorze publicznym wyniosło 4610,61 zł,
a w sektorze prywatnym 3905,70 zł. Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2016 r. była większa
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niż w 2015 r. W porównaniu z rokiem poprzednim wzrost przeciętnego
wynagrodzenia, odnotowano we wszystkich sekcjach z wyjątkiem sekcji
górnictwo i wydobywanie, w której odnotowano spadek. Sekcje
o największym wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to:
zakwaterowanie i gastronomia, administracja publiczna i obrona narodowa,
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, handel; naprawa pojazdów
samochodowych, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz informacja
i komunikacja, obsługa rynku nieruchomości, wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, przetwórstwo
przemysłowe i budownictwo. Najniższy wzrost wynagrodzeń odnotowano
w sekcji: edukacja, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo i działalność
finansowa i ubezpieczeniowa.

REMUNERATION AND EMPLOYMENT IN POLAND FOR THE
YEARS 2014 - 2016
Abstract: The purpose of this publication is to present the current changes in the labor
market in terms of the number of persons employed in large and medium units, working
hours and the number of unemployed registered in labor offices. The data presented
concern the level of average nominal wages in the national economy and the rate of real
wages, employment and wages in the public administration and in financial and
insurance activities; information on the number of people who have arrears in pay and
the amount of arrears, as well as information on the number of permits issued
to foreigners for work in Poland.
Key Words: wages, employment,
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Rozdział IV
Renata Stasiak-Betlejewska1, Wojciech Gliń2
WYNAGRODZENIE I ZATRUDNIENIE W POLSCE W LATACH 2014 2016
Streszczenie: Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie bieżących zmian
zachodzących na rynku pracy w zakresie liczby pracujących w jednostkach dużych
i średnich, czasu pracy zatrudnionych, jak i liczby bezrobotnych zarejestrowanych
w urzędach pracy. Prezentowane dane dotyczą poziomu przeciętnych wynagrodzeń
nominalnych w gospodarce narodowej i wskaźnika płac realnych, zatrudnienia
i wynagrodzeń w administracji publicznej oraz w działalności finansowej
i ubezpieczeniowej; informacje o liczbie osób, wobec których wystąpiły zaległości
w wypłacie wynagrodzeń i o wysokości tych zaległości, a także informacje o liczbie
zezwoleń wydanych cudzoziemcom na pracę w Polsce.
Słowa kluczowe: wynagrodzenie, zatrudnienie,

4.1. Wstęp
Rok 2016 był udany dla polskich pracowników. Malejące bezrobocie,
wzrost wynagrodzeń oraz deflacja przyczyniły się do wyższego poziomu życia.
Według raportu opublikowanego w listopadzie przez NBP, średnie
wynagrodzenie nominalne w 2016 roku wzrosło o 4%. Z Raportu Płacowego
Sedlak & Sedlak za rok 2016 wynika, że w okresie badania podwyżki wyniosły
średnio 3,2%. Najwyższe zostały przyznane w grupie pracowników fizycznych
i wyniosły 3,5%. Wśród specjalistów przyznano wynagrodzenie wyższe o 3,
2%, natomiast kierownicy i dyrektorzy otrzymali podwyżki w wysokości 3%.
W literaturze wynagrodzenie jest najczęściej definiowane, jako zapłata
za pracę podporządkowaną wykonywaną na rzecz pracodawcy3. Obejmuje
ono kilka składników:
 pracę stałą,
 bodźce krótkoterminowe,
 bodźce długoterminowe,
 świadczenia dodatkowe.
Według tego ujęcia terminy „płaca” i „wynagrodzenie” nie są synonimami,
Politechnika Częstochowska
Politechnika Częstochowska
3 Borkowska S., Wynagrodzenia – rozwiązywanie problemów w praktyce. Oficyna
Ekonomiczna, Kraków, 2004.
1
2

42

a określenie „płaca” jest zarezerwowane raczej dla płacy stałej.
Zatrudnieni w gospodarce narodowej to osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy na czas określony i nieokreślony, w pełnym i niepełnym
wymiarze czasu pracy, pracownicy najemni w gospodarstwach indywidualnych
w rolnictwie oraz nauczyciele w stanie nieczynnym lub przebywający
na urlopach zdrowotnych. Przeciętne zatrudnienie jest to średnia wielkość
zatrudnienia obliczona dla badanego okresu na podstawie ewidencyjnego stanu
zatrudnienia. Do wyliczenia przeciętnego zatrudnienia uwzględnia się
wszystkie zatrudnione osoby, bez względu na to czy jest to ich główne miejsce
pracy, czy kolejne. Przeciętne zatrudnienie oblicza się po uprzednim
przeliczeniu osób niepełnozatrudnionych na liczbę pełnozatrudnionych.
Dla potrzeb artykułu, podstawowym źródłem informacji na temat
wynagrodzeń i zatrudnienia w Polsce były materiały Głównego Urzędu
statystycznego. Trudnością w przeprowadzeniu analizy tematu są problemy
wynikające z ograniczonej dostępności i porównywalności danych
statystycznych. Większość informacji przedstawianych przez GUS dotyczy
tylko części pracujących, tzn. GUS pomija podmioty gospodarcze o liczbie
pracujących do 9 osób, rolników indywidualnych, osób zatrudnionych poza
granicami kraju, zatrudnionych w organizacjach społecznych i politycznych,
w związkach zawodowych oraz zatrudnionych w działalności w zakresie
obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Ponadto badanie płac
prowadzone przez GUS nie obejmuje osób pracujących na podstawie coraz
częściej w Polsce wykorzystywanych umów cywilnoprawnych, tj. umowy
zlecenia, umowy o dzieło, oraz samozatrudniających się. Jednak dane
o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem
w gospodarce narodowej, które podawane są przez GUS co kwartał dotyczą
wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, tzn. także jednostek o liczbie
pracujących do 9 osób. W analizie wykorzystano dane dotyczące wynagrodzeń
i zatrudnienia w gospodarce w okresie 2014 - 2016.

4.2. Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie w Polsce
Najczęściej używanym wskaźnikiem do opisu wynagrodzenia jest
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto. Dane o średniej wysokości
miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce poddawany jest przez
Główny Urząd Statystyczny, co kwartał i obejmuje wszystkie podmioty
gospodarki narodowej. W tabeli numer 4.1. przedstawiony jest przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto wg. sekcji gospodarki w 2014 r.
Tabela 4.1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wg. sekcji
gospodarki narodowej w kwartałach 2014r.
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Kwartały
WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION
Quarters
a – w zł in zl
b – analogiczny okres poprzedniego roku=100
I
I–II
I–III
I–IV
corresponding period of previous year=100
3895,31
3816,66
3804,92
3783,46
OGÓŁEM
a
104,2
103,9
103,7
103,4
T O TAL
b
w tym: of which:
3896,97
3920,46
3926,72
3980,24
SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW
a
104,2
104,1
103,9
103,7
ENTERPRISE SECTOR
b
4158,10
4263,79
4328,26
4562,48
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
a
104,6
103,4
103,0
103,5
Agriculture, hunting and forestry
b
3982,39
4005,91
4012,28
4082,63
Przemysł
a
104,1
104,0
103,5
103,2
Industry
b
6333,21
6357,25
6254,65
6867,96
górnictwo i wydobywanie
a
104,5
103,0
101,9
101,8
mining and quarrying
b
3663,13
3703,26
3717,87
3747,05
przetwórstwo przemysłowe
a
104,9
105,0
104,5
104,3
manufacturing
b
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
6358,44
6190,44
6255,44
6376,06
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
a
102,6
103,0
104,0
103,0
electricity, gas, steam and air conditioning supply b
dostawa wody; gospodarowanie ściekami
3697,97
3710,93
3731,92
3804,54
i odpadami; rekultywacja
a
water supply; sewerage, waste management and
102,6
102,9
103,0
103,4
remediation activities
b
3706,03
3794,98
3820,70
3887,51
Budownictwo
a
104,2
104,7
104,1
104,3
Construction
b
3543,91
3560,52
3551,14
3563,17
Handel; naprawa pojazdów samochodowych
a
103,3
103,9
103,8
103,9
Trade; repair of motor vehicles
b
3666,32
3658,19
3675,51
3758,19
Transport i gospodarka magazynowa
a
106,6
104,7
104,3
103,8
Transportation and storage
b
2783,56
2771,93
2786,84
2794,33
Zakwaterowanie i gastronomia
a
103,8
103,6
103,6
103,8
Accommodation and catering
b
6986,53
6910,85
6885,29
6886,29
Informacja i komunikacja
a
104,5
103,2
103,0
103,0
Information and communication
b
6747,09
6742,32
6616,60
6516,26
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
a
106,4
103,4
103,9
101,4
Financial and insurance activities
b
4136,72
4127,91
4130,72
4193,37
Obsługa rynku nieruchomości
a
102,6
103,2
103,8
103,9
Real estate activities
b
5634,48
5609,19
5390,30
5641,21
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
a
102,8
103,2
103,3
103,6
Professional, scientific and technical activities
b
2687,50
2713,32
2744,15
2760,14
Administrowanie i działalność wspierająca
a
104,2
104,7
105,5
105,3
Administrative and support service activities
b
Administracja publiczna i obrona narodowa;
5305,75
4797,74
4635,83
4661,77
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
a
Public administration and defence; compulsory social
102,5
103,0
103,0
103,1
security
b
4666,20
4158,11
4061,35
4043,42
Edukacja
a
103,8
103,5
102,7
103,0
Education
b
3571,33
3500,11
3505,35
3528,42
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
a
102,1
102,3
102,6
102,3
Human health and social work activities
b
Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014r. GUS,
Warszawa, 2015.
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W tabeli numer 4.2. zostały zaprezentowane dane dotyczące przeciętnego
wynagrodzenia brutto w 2015 roku.
Tabela 4.2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wg. sekcji
gospodarki narodowej w kwartałach 2015r.
WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION
Kwartały
Quarters
a – w zł in zl
b – analogiczny okres poprzedniego roku=100
I
I–II
I–III
corresponding period of previous year=100

I–
IV
3933,51 3899,78

OGÓŁEM

a

4054,89

3953,72

T OTAL
w tym: of which:

b

104,1

103,6

103,4

103,2

a
b
a
b
a
b
a
b
a
b

4053,71

4060,03

4067,33

4121,41

104,0

103,6

103,6

103,5

4477,66

4425,01

4588,07

4781,09

107,7

103,8

106,0

104,8

4111,89

4116,15

4118,85

4191,19

103,3

102,8

102,7

102,7

6305,35

6380,64

6300,79

6925,41

SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW
ENTERPRISE SECTOR

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Agriculture, hunting and forestry

Przemysł
Industry

górnictwo i wydobywanie
mining and quarrying

przetwórstwo przemysłowe
manufacturing

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
electricity, gas, steam and air conditioning supply

dostawa wody; gospodarowanie ściekami
i odpadami; rekultywacja
water supply; sewerage, waste management and
remediation activities

Budownictwo
Construction

Handel; naprawa pojazdów samochodowych
Trade; repair of motor vehicles

Transport i gospodarka magazynowa
Transportation and storage

Zakwaterowanie i gastronomia
Accommodation and catering

Informacja i komunikacja
Information and communication

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Financial and insurance activities

Obsługa rynku nieruchomości
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99,6

100,4

100,7

100,8

3818,61

3840,92

3852,92

3882,78

104,2

103,7

103,6

103,6

a
b

6689,94

6368,94

6347,18

6557,71

105,2

102,9

101,5

102,8

a
b

3842,46

3841,87

3860,04

3936,02

103,9

103,5

103,4

103,5

a
b
a
b
a
b
a
b
a
b

3899,01

3970,57

4017,93

4076,93

105,2

104,6

105,2

104,9

3723,97

3713,52

3701,42

3701,59

105,1

104,3

104,2

103,9

3656,08

3706,67

3748,17

3833,65

99,7

101,3

102,0

102,0

2936,91

2897,90

2907,80

2916,74

105,5

104,5

104,3

104,4

7299,99

7290,38

7240,31

7221,26

104,5

105,5

105,2

104,9

a
b
a

7240,12

7074,47

6914,67

6891,93

107,3

104,9

104,5

105,8

4300,89

4292,97

4290,13

4357,20

b
a
b
a
b

Real estate activities

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Professional, scientific and technical activities

Administrowanie i działalność wspierająca
Administrative and support service activities
Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

a
b
a
b
a
b

Public administration and defence; compulsory social security

Edukacja
Education

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Human health and social work activities

104,0

104,0

103,9

103,9

5968,74

5872,77

5862,86

5922,43

105,9

104,7

104,9

105,0

2899,60

2867,46

2880,49

2906,12

107,9

105,7

105,0

105,3

5463,06

4915,84

4753,51

4781,53

103,0

102,5

102,5

102,6

4787,16

4271,12

4178,80

4161,32

102,6

102,7

102,9

102,9

3683,53

3591,67

3582,03

3641,54

103,1

102,6

102,2

103,2

Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015r. GUS,
Warszawa, 2016
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Tabela numer 4.3. prezentuje przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2016
roku.
Tabela 4.3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wg. sekcji
gospodarki narodowej w kwartałach 2016r.
Kwartały

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION
a – w zł in zl
b – analogiczny okres poprzedniego roku=100

Quarters

I

corresponding period of previous year=100

I–II

I–III

I–IV

OGÓŁEM

a

4181,49

4096,17

4078,17

4047,21

T OTAL

b

103,1

103,6

103,7

103,6

a
b
a
b
a
b
a
b
a
b

4201,91

4224,13

4234,19

4277,03

103,7

104,0

104,1

103,8

4350,23

4525,00

4615,65

4847,60

97,2

102,3

100,6

101,4

4233,42

4243,13

4267,23

4325,00

103,0

103,1

103,6

103,2

6095,89

6076,37

6312,49

6751,86

w tym: of which:
SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW
ENTERPRISE SECTOR

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Agriculture, hunting and forestry

Przemysł
Industry

górnictwo i wydobywanie
mining and quarrying

przetwórstwo przemysłowe
manufacturing

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
electricity, gas, steam and air conditioning supply

dostawa wody; gospodarowanie ściekami
i odpadami; rekultywacja
water supply; sewerage, waste management and
remediation activities

Budownictwo
Construction

Handel; naprawa pojazdów samochodowych
Trade; repair of motor vehicles

Transport i gospodarka magazynowa
Transportation and storage

Zakwaterowanie i gastronomia
Accommodation and catering

Informacja i komunikacja
Information and communication

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Financial and insurance activities

Obsługa rynku nieruchomości
Real estate activities
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96,7

95,2

100,2

97,5

3975,00

4008,99

4026,61

4054,83

104,1

104,4

104,5

104,4

a
b

7063,92

6722,51

6672,80

6851,56

105,6

105,6

105,1

104,5

a
b

3969,41

3981,33

3997,37

4076,26

103,3

103,6

103,6

103,6

a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b

4042,80

4169,37

4198,82

4252,02

103,7

105,0

104,5

104,3

3887,89

3911,10

3908,06

3898,62

104,4

105,3

105,6

105,3

3767,09

3825,99

3873,17

3961,54

103,0

103,2

103,3

103,3

3103,25

3071,86

3095,97

3115,20

105,7

106,0

106,5

106,8

7599,24

7596,12

7507,05

7573,00

104,1

104,2

103,7

104,9

7329,59

7174,74

7093,45

7061,41

101,2

101,4

102,6

102,5

4539,52

4489,87

4487,16

4566,35

105,5

104,6

104,6

104,8

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Professional, scientific and technical activities

Administrowanie i działalność wspierająca
Administrative and support service activities
Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Public administration and defence; compulsory social security

Edukacja

a
b
a
b

6271,75

6164,81

6126,65

105,1

105,0

104,5

6128,06
103,5

3007,92

2989,04

2983,95

2993,31

103,7

104,2

103,6

103,0

a
b
a
b
a
b

5586,42

5118,75

4971,55

5050,13

102,3

104,1

104,6

105,6

4854,01

4345,72

4223,51

4197,19

101,4

101,7

101,1

100,9

3856,44

3765,70

3768,00

3820,00

104,7
104,8
105,2
Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016r. GUS,
Warszawa, 2017.

104,9

Education

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Human health and social work activities

Przeciętna płaca w gospodarce narodowej obejmuje wszystkie podmioty gospodarki
narodowej. W przeciągu ostatnich lat systematycznie notowano jej wzrost. W 2015 roku
wyniosła 3900 PLN. Biorąc pod uwagę prognozy NBP o czteroprocentowym wzroście
wynagrodzeń, w 2016 kwota ta wyniesie 4056 PLN. Wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw są częścią składową przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej. Obejmują przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących przekracza
9 osób. Nie obejmują, zatem najmniejszych firm i sektora publicznego.
Tabela numer 4.4. przedstawia
dane
dotyczące
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia w 2015 roku.
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Tabela 4.4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w. regionów
i województw w I-IV kwartale 2015r.
REGIONY

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w zł

REGIONS

Average monthly gross wages and salaries in zl

WOJEWÓDZTWA

ogółem

VOIVODSHIPS

total

w tym bez wypłat
nagród rocznych
of which excluding annual
bonuses
b

Region Centralny
Łódzkie
Mazowieckie
Region Południowy
Małopolskie
Śląskie
Region Wschodni
Lubelskie
Podkarpackie
Podlaskie
Świętokrzyskie
Region Północno-zachodni
Lubuskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Region Południowo-zachodni
Dolnośląskie
Opolskie
Region Północny
Kujawsko-pomorskie
Pomorskie
Warmińsko-mazurskie

4987,10
4017,87
5231,30
4399,68
4160,50
4557,09
3776,21
3854,46
3671,54
3827,16
3790,89
3857,77
3718,20
3849,47
3974,02
4329,31
4417,13
3958,35
3986,90
3724,98
4350,00
3713,23

4985,19
4017,87
5228,90
4398,56
4158,92
4556,27
3774,46
3849,74
3671,08
3826,85
3790,51
3857,49
3718,20
3849,35
3973,10
4328,60
4416,52
3957,23
3984,33
3724,01
4346,11
3710,59

Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015r. GUS,
Warszawa, 2016.
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Tabela 4.5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w. regionów
i województw w I-IV kwartale 2016r.
REGIONS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto
w zł

WOJEWÓDZTWA

Average monthly gross wages and salaries in zl

REGIONY

ogółem

VOIVODSHIPS

total

w tym bez wypłat
nagród rocznych
of which excluding annual
bonuses
b

Region Centralny

5040,49

4992,53

Łódzkie

4007,60

3949,56

Mazowieckie

5300,71

5255,29

Region Południowy

4284,65

4232,74

Małopolskie
Śląskie

4178,64
4355,27

4124,18
4305,06

Region Wschodni

3831,29

3755,55

Lubelskie

3917,35

3838,58

Podkarpackie
Podlaskie

3750,43
3871,97

3681,35
3788,24

Świętokrzyskie

3795,73

3720,20

Region Północno-zachodni

3976,27

3924,48

Lubuskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

3823,27
3976,22
4075,55

3754,76
3934,55
4001,50

Region Południowo-zachodni

4371,87

4316,92

Dolnośląskie
Opolskie

4455,69
4015,60

4405,93
3938,57

Region Północny

4035,23

3971,03

Kujawsko-pomorskie
Pomorskie
Warmińsko-mazurskie

3764,58
4411,37
3728,92

3702,55
4351,08
3653,27

Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016r. GUS,
Warszawa, 2017.
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Poziom wynagrodzeń wyższy niż średnio w kraju odnotowano w czterech
województwach w 2015 roku: mazowieckim, śląskim, dolnośląskim
i pomorskim, a w roku 2016 odnotowano w trzech województwach:
mazowieckim, dolnośląskim i pomorskim. Natomiast najniższe wynagrodzenie
odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim, podkarpackim,
kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim.
W tabeli 4.6. zostało przedstawiony czas przeprowadzony i nieprzeprowadzony
przez jednego zatrudnionego w różnych sekcjach gospodarki.
Tabela 4.6. Czas przepracowany i nieprzepracowany przez 1 zatrudnionego
wg. sekcji gospodarki narodowej w I-IV kwartale 2015r.
Ogółem
Czas
Czas
Total
przepracowany nieprzepra
Time worked
co- wany
WYSZCZEGÓLNIENIE
Time not
SPECIFICATION
worked
w godzinach
in hours
OGÓŁEM
TOTAL
w tym: of which:
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Agriculture, hunting and forestry
Przemysł
Industry
górnictwo i wydobywanie
mining and quarrying
przetwórstwo przemysłowe
manufacturing
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
electricity, gas, steam and air conditioning supply
dostawa wody; gospodarowanie ściekami
i odpadami; rekultywacja
water supply; sewerage, waste management and
remediation activities
Budownictwo
Construction
Handel; naprawa pojazdów samochodowych
Trade; repair of motor vehicles
Transport i gospodarka magazynowa
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1999

1711

288

2086

1821

265

2082

1783

299

2147

1745

402

2081

1791

290

2046

1703

343

2057

1772

285

2092

1834

258

2056

1781

275

2071

1797

274

Transportation and storage
Zakwaterowanie i gastronomia
Accommodation and catering
Informacja i komunikacja
Information and communication
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Financial and insurance activities
Obsługa rynku nieruchomości
Real estate activities
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Professional, scientific and technical activities
Administrowanie i działalność wspierająca
Administrative and support service activities
Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Public administration and defence; compulsory
social security
Edukacja
Education
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

2061

1817

244

2050

1770

280

2047

1725

322

2032

1738

294

2058

1772

286

2083

1818

265

2041

1714

327

1537

1273

264

2008

1704

304

Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015r. GUS,
Warszawa, 2016.

W tabeli numer 4.7. zostały przedstawione dane dotyczące przepracowanego i
nieprzepracowanego czasu przez 1 zatrudnionego w 2016 roku.
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Tabela 4. 7. Czas przepracowany i nieprzepracowany przez 1 zatrudnionego
wg.sekcji gospodarki narodowej w I-IV kwartale 2016r.
Ogółem
Czas
Czas
Total
przepracowany nieprzepracoTime worked
wany
Time not
worked
w godzinach
in hours

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

OGÓŁEM
TOTAL
w tym: of which:
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Agriculture, hunting and forestry
Przemysł
Industry
górnictwo i wydobywanie
mining and quarrying
przetwórstwo przemysłowe
manufacturing
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
electricity, gas, steam and air conditioning
supply
dostawa wody; gospodarowanie ściekami
i odpadami; rekultywacja
water supply; sewerage, waste management
and remediation activities
Budownictwo
Construction
Handel; naprawa pojazdów samochodowych
Trade; repair of motor vehicles
Transport i gospodarka magazynowa
Transportation and storage
Zakwaterowanie i gastronomia
Accommodation and catering
Informacja i komunikacja
Information and communication
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Financial and insurance activities
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1986

1703

283

2079

1811

268

2068

1775

293

2129

1738

391

2067

1782

285

2043

1710

333

2048

1765

283

2075

1817

258

2036

1773

263

2069

1796

273

2049

1797

252

2036

1767

269

2020

1678

342

Obsługa rynku nieruchomości
Real estate activities
Działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna
Professional, scientific and technical activities
Administrowanie i działalność wspierająca
Administrative and support service activities
Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Public administration and defence;
compulsory social security
Edukacja
Education
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

2029

1740

289

2046

1765

281

2055

1794

261

2034

1701

333

1533

1268

265

1986

1690

296

Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016r. GUS,
Warszawa, 2017.

Poniżej zostanie przedstawione przeciętne zatrudnienie według sekcji
gospodarki narodowej oraz według form finansowania w roku 2015 i 2016.
Tabela numer 4.8. przedstawi dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia w roku
2015.
Tabela 4.8. Przeciętne zatrudnienie wg. sekcji gospodarki narodowej oraz
form finansowania w I-IV kwartale 2015r.

Ogółem
Total

Formy finansowania
Financing form
jednostki
jednostki
samofinan
sfery
sujące
budżetowej
selfbudgetary
financing
sphere units
units

8290,4
100,9

6730,0
101,0

1560,3
100,4

5601,6
101,3

–
–

71,3
102,2

0,3
100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION
a – w tysiącach in thousands
b – I–IV kw. (q.) 2014=100

OGÓŁEM
TOTAL
w tym: of which:
SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW
ENTERPRISE SECTOR

a
b

5601,6

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Agriculture, forestry and fishing

a
b

71,5
102,2

a
b
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101,3

Przemysł
a
Industry
b
górnictwo i wydobywanie
a
mining and quarrying
b
przetwórstwo przemysłowe
a
manufacturing
b
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę a
electricity, gas, steam and air conditioning supply
b
dostawa wody; gospodarowanie ściekami
i odpadami; rekultywacja
a
water supply; sewerage, waste management and
remediation activities
b
Budownictwo
a
Construction
b
Handel; naprawa pojazdów samochodowych
Trade; repair of motor vehicles
Transport i gospodarka magazynowa
Transportation and storage

a
b
a
b

Zakwaterowanie i gastronomia
Accommodation and catering
Informacja i komunikacja
Information and Communications
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Financial and insurance activities

a
b
a
b
a
b

Obsługa rynku nieruchomości
a
Real estate activities
b
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna a
Professional, scientific and technical activities b

2525,8
101,5
145,9
92,9
2125,2
102,5

2511,0
101,5
145,9
92,9
2124,8
102,5

14,8
98,6
–
–
0,4
107,3

122,6

122,4

0,2

95,6

95,6

97,8

132,0

117,9

14,2

101,0

101,4

98,3

387,6
94,2
1154,5
102,2

386,6
94,2
1154,5
102,2

1,0
108,1
x
x

498,2
102,2
109,4
95,1 b
196,0
107,6
242,2
94,6
110,9
98,7

494,5
102,2
103,2
94,9

3,7
100,1
6,2
98,5

195,4
107,6
242,0
94,6
96,4
98,6

x
x
x
x
14,5
99,2

251,4
100,4
347,5
104,2

237,7
100,6
343,4
104,2

13,7
98,5
x
x

Administrowanie i działalność wspierająca
a
Administrative and support service activities
b
Administracja publiczna i obrona narodowa;
617,8
65,5
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
a
99,8
99,6
Public administration and defence; compulsory b
social security
Edukacja
a 1027,7
248,5
Education
b
101,2
102,5
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
a
619,9
473,1
Human health and social work activities
b 100,3
100,1
Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015r.
Warszawa, 2016.
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552,3
99,8
779,2
100,9
146,8
100,8
GUS,

W tabeli numer 4.9. mamy zestawienie danych dotyczących przeciętnego
zatrudnienia w 2016 roku.
Tabela 4.9. Przeciętne zatrudnienie wg. sekcji gospodarki narodowej oraz
form finansowania w I-IV kwartale 2016r.
Formy finansowania
Financing form

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION
a – w tysiącach in
thousands
b – I–IV kw. (q.)
2015=100

Ogółem
Total

jednostki
samofinan
sujące
selffinancing
units

O G Ó Ł E M .........................................................................
8483,5
a6912,2
TOTAL
102,3
b 102,7
w tym: of which:
SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW ...........................................
a5760,2
5760,2
ENTERPRISE SECTOR
b 102,8
102,8
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ..........................
74,0
a 73,7
Agriculture, forestry and fishing
103,4
b 103,5
Przemysł .................................................................................
2581,5
a2566,9
Industry
102,2
b 102,2
górnictwo i wydobywanie .................................................
135,3
a 135,3
mining and quarrying
92,7
b 92,7
przetwórstwo przemysłowe ..............................................
2194,1
a2193,7
manufacturing
103,2
b 103,2
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
117,9
117,7
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą
96,1
96,1
wodę ............................................................................ a
electricity, gas, steam and air
conditioning supply
b
dostawa wody; gospodarowanie ściekami
134,2
i odpadami; rekultywacja ............................................
a 120,3
water supply; sewerage, waste
101,6
management and remediation activities
b 102,0
Budownictwo .........................................................................
385,2
a 384,2
Construction
99,4
b 99,4
1189,8
1189,8
Handel; naprawa pojazdów samochodowych
103,1
................................................................................................
a 103,1
Trade; repair of motor vehicles
b
Transport i gospodarka magazynowa .....................................
513,8
a 510,1
Transportation and storage
103,1
b 103,1
112,6
Zakwaterowanie i gastronomia .............................................
a 106,5
102,9
Accommodation and catering
b 103,2
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jednostki
sfery
budżetowej
budgetary
sphere units
1571,3
100,7
–
–
0,3
94,8
14,6
98,7
–
–
0,4
116,5
0,2
100,9

13,9
98,2
1,0
98,9
x
x
3,7
100,5
6,0
97,2

Informacja i komunikacja .......................................................
204,5
a 203,9
x
Information and communication
104,3
b 104,4
x
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .............................
245,3
a 245,2
x
Financial and insurance activities
101,3
b 101,3
x
109,5
14,1
Obsługa rynku nieruchomości ...............................................
a 95,4
98,7
97,1
Real estate activities
b 99,0
Działalność profesjonalna, naukowa i
255,0
241,3
13,7
techniczna .............................................................................
101,4
a 101,5
100,3
Professional, scientific and technical
activities
b
383,3
x
Administrowanie i działalność wspierająca ..........................
a 379,0
110,3
x
Administrative and support service activities
b 110,4
Administracja publiczna i obrona narodowa;
618,0
65,0
553,0
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ..............................
100,0
a 99,3
100,1
Public administration and defence;
compulsory social security
b
Edukacja .................................................................................
1043,7
a 258,0
785,7
Education
101,6
b 103,8
100,8
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ....................................
635,5
a 483,8
151,8
Human health and social work activities
102,5
b 102,3
103,4
Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016r. GUS,
Warszawa, 2017.
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4.3. Wynagrodzenie, zatrudnienie i koszty pracy w UE
Przeciętne wynagrodzenie w Polsce i krajach Unii Europejskiej są bardzo
zróżnicowane. Przeciętne miesięczne zarobki Europejczyków wahały się
od 431 EUR w Bułgarii do 4 206 EUR w Luksemburgu w 2014 roku. Można
zauważyć tą różnicę pomiędzy pensjami Bułgarów i Luksemburczyków
wyniosła prawie 3 800 EUR. Poza mieszkańcami Luksemburga, najwięcej
zarabiali Duńczycy, Irlandczycy oraz Szwedzi. Wśród 25 krajów UE
uwzględnionych w zestawieniu, Polska znalazła się pod względem wysokości
zarobków na osiemnastym miejscu z przeciętnym wynagrodzeniem
na poziomie 980 EUR w 2014 roku. Wyprzedziła tym samym Słowację
i Czechy, gdzie pracownicy zarabiali odpowiednio 930 EUR i 925 EUR.
Rysunek 4.1. przedstawia przeciętne miesięczne wynagrodzenie w krajach Unii
Europejskiej w 2014 roku.
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Rysunek 4.1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto
w krajach UE w 2014. (EUR)
Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostatu

Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że w ostatnim kwartale 2016
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roku w całej UE zatrudnionych było 232,9 milionów osób. Z kolei w strefie
euro pracowało 153,9 mln osób co jest najlepszym wynikiem od roku 2008.
Wśród państw członkowskich, w czwartym kwartale 2016 roku najwyższy
wzrost zatrudnienia zanotowano na Malcie, na kolejnych miejscach, z dużo
niższym wzrostem zatrudnienia, znalazły się kraje takie jak Luksemburg
i Cypr. Rysunek 4.2. przedstawia poziom zatrudnienia w UE w ostatnim
kwartale 2016 roku.
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Rysunek 4.2. Poziom zatrudnienia w Unii Europejskiej w 4 kwartale 2016
roku.
Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostatu

Średni godzinowy koszt pracy w 2016 r. szacowany był na 25,40 EUR
w UE-28 i na 29,80 EUR w strefie euro (EA-19). Za tymi uśrednionymi
danymi kryją się jednak istotne różnice pomiędzy państwami członkowskimi
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UE, w których wysokość godzinowych kosztów pracy waha się między
4,40 EUR w Bułgarii a 42,00 EUR w Danii. W Norwegii średni godzinowy
koszt pracy był jeszcze wyższy (50,20 EUR). Na koszty pracy składają się
koszty wynagrodzeń i płac oraz koszty pozapłacowe, na przykład płatne przez
pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne. W 2016 r. udział
pozapłacowych kosztów pracy w kosztach pracy ogółem wynosił 23,9% w UE28, podczas gdy w strefie euro było to 26,0 %. W państwach członkowskich
UE udział pozapłacowych kosztów pracy również był bardzo zróżnicowany.
Najwyższy udział pozapłacowych kosztów pracy odnotowano we Francji
(33,2%), w Szwecji (32,5 %), w Belgii (27,5 %), na Litwie (27,8 %)
i we Włoszech (27,4 %). Natomiast najniższy udział pozapłacowych kosztów
pracy odnotowano na Malcie (6,6 %), w Luksemburgu (13,4 %), Irlandii (13,8
%), Danii (13,9 %) i Chorwacji (14,9 %). Rysunek 4.3. pokazuje szacowane
koszty godzinowe pracy w 2016 roku w UE.

Rysunek 4.3. Szacowane godzinowe koszty pracy, 2016 r. (EUR)
Źródło: Eurostat Statistics Explained Płace i koszty pracy

Zarobki brutto stanowią największą część kosztów pracy. W 2014 r.
najwyższą medianę godzinowych zarobków brutto (w EUR) odnotowano
w Danii (25,52 EUR); na kolejnych miejscach znalazły się Irlandia (20,16
EUR), Szwecja (18,46 EUR), Luksemburg (18,38 EUR), Belgia (17,32 EUR)
i Finlandia (17,24 EUR). Natomiast najniższą medianę godzinowych zarobków
brutto (w EUR) odnotowano w Bułgarii (1,67 EUR) i Rumunii (2,03 EUR),
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jak również na Litwie (3,11 EUR), Łotwie (3,35 EUR) i Węgrzech (3,59 EUR).
Innymi słowy, w przeliczeniu na euro mediana godzinowych zarobków brutto
w państwie członkowskim UE, w którym była ona najwyższa, była 15 razy
wyższa niż w państwie członkowskim, w którym była ona najniższa.
W przeliczeniu na standard siły nabywczej (PPS), który uwzględnia różnice
poziomów cen, najwyższa wartość średnia była pięciokrotnie wyższa
od najniższej wartości średniej, przy czym Dania i Bułgaria ponownie znalazły
się na przeciwnych końcach analizowanego zakresu. Za pracowników nisko
uposażonych uważa się pracowników zarabiających nie więcej niż dwie trzecie
krajowej mediany godzinowych zarobków brutto. W 2014 r. pracownicy nisko
uposażeni stanowili 17,2 % pracowników w UE-28, a dla strefy euro odsetek
ten wynosił 15,9 %. W 2014 r. odsetek pracowników nisko uposażonych
znacznie się różnił w poszczególnych państwach członkowskich UE.
Najwyższy poziom tego wskaźnika zaobserwowano na Łotwie (25,5 %),
w Rumunii (24,4 %), na Litwie (24,0 %) i w Polsce (23,6 %), na kolejnych
miejscach znalazły się Estonia (22,8 %), Niemcy (22,5 %), Irlandia (21,6 %)
i Zjednoczone Królestwo (21,3 %). Natomiast pracownicy nisko uposażeni
stanowili mniej niż 10 % w Szwecji (2,6 %), Belgii (3,8 %), Finlandii (5,3 %),
Danii (8,6 %), Francji (8,8 %) i we Włoszech (9,4 %).

4.4. Wnioski
Liczba pracujących osób bez podmiotów gospodarczych o liczbie
parujących do 9 osób w roku 2016 wyniosła 8483,5 tysiąca osób i było wyższe
niż poprzednim roku o 2.3%. Udział pracujących w sektorze prywatnym
zwiększył się w stosunku do ub. roku i wyniósł 66,6%. Przeciętne zatrudnienie
w 2016 r. wyniosło 8483,5 tys. osób i było o 2,3% wyższe niż przed rokiem.
Wysoki wzrost zatrudnienia odnotowano w sekcjach: administrowanie
i działalność wspierająca, informacja i komunikacja, rolnictwo, leśnictwo,
przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz handel,
naprawa pojazdów samochodowych. Natomiast niewielki wzrost
w działalności finansowej i ubezpieczeniowej, działalności profesjonalnej,
naukowej i technicznej, dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami,
rekultywacja oraz edukacji. Spadek zatrudnienia podobnie jak w ub. roku
odnotowano w górnictwie i wydobywaniu, wytwarzaniu i zaopatrywaniu
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, jak również w obsłudze
rynku nieruchomości i budownictwie. W administracji publicznej i obronie
narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych zatrudnienie
pozostało na poziomie zbliżonym do ub. roku. Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2016 r. ukształtowało się
na poziomie 4047,21 zł. W sektorze publicznym wyniosło 4610,61 zł,
a w sektorze prywatnym 3905,70 zł. Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2016 r. była większa
niż w 2015 r. W porównaniu z rokiem poprzednim wzrost przeciętnego
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wynagrodzenia, odnotowano we wszystkich sekcjach z wyjątkiem sekcji
górnictwo i wydobywanie, w której odnotowano spadek. Sekcje
o największym wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to:
zakwaterowanie i gastronomia, administracja publiczna i obrona narodowa,
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, handel; naprawa pojazdów
samochodowych, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz informacja
i komunikacja, obsługa rynku nieruchomości, wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, przetwórstwo
przemysłowe i budownictwo. Najniższy wzrost wynagrodzeń odnotowano
w sekcji: edukacja, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo i działalność
finansowa i ubezpieczeniowa.

REMUNERATION AND EMPLOYMENT IN POLAND FOR THE
YEARS 2014 - 2016
Abstract: The purpose of this publication is to present the current changes in the labor
market in terms of the number of persons employed in large and medium units, working
hours and the number of unemployed registered in labor offices. The data presented
concern the level of average nominal wages in the national economy and the rate of real
wages, employment and wages in the public administration and in financial and
insurance activities; information on the number of people who have arrears in pay and
the amount of arrears, as well as information on the number of permits issued
to foreigners for work in Poland.
Key Words: wages, employment,
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Rozdział V
Renata Stasiak-Betlejewska1, Wojciech Gliń2
RYNEK WEWNĘTRZNY W POLSCE W 2016 ROKU
Streszczenie: Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie zarysu bieżącej sytuacji rynku
wewnętrznego w Polsce. W publikacji wykorzystano głównie dane ze sprawozdań
obejmujących wszystkie typy podmiotów prowadzących działalność handlową, niezależnie od
ich struktury organizacyjnej czy formy własności.
Słowa kluczowe: Polska, rynek wewnętrzny,

5.1. Wstęp
Rynek wewnętrzny - w systemie prawnym Unii Europejskiej, definicja rynku
wewnętrznego znajduje się w Art. 26 ust. 2 TfUE, który definiuje go jako: "obszar
bez granic wewnętrznych, na którym zostaje zapewniony wolny przepływ towarów,
osób, usług i kapitału zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu".
Do prawa europejskiego koncepcję rynku wewnętrznego wprowadzono art. 13
Jednolitego Aktu Europejskiego. Dodatkowo w podobnym duchu wypowiada się
Traktat o Unii Europejskiej w art. 3 ust. 3: "Unia ustanawia rynek wewnętrzny.
Działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony
wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej
konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz
wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego. Wspiera postęp
naukowo-techniczny. Zwalcza wyłączenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera
sprawiedliwość i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność między
pokoleniami i ochronę praw dziecka".
Rynek wewnętrzny, jednolity rynek, jednolity rynek europejski, zwany także
jednolitym rynkiem wewnętrznym. Jest to obszar obejmujący terytorium państw
członkowskich Unii Europejskiej, nie podzielony w praktyce wewnętrznymi
granicami, na którym realizuje się tzw. cztery wolności: swobodę przepływu
towarów, osób, usług i kapitału. Jego zewnętrznym celem jest wzrost
konkurencyjności UE.
Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że usługi są wytwarzane przez
jednostki, których podstawowy rodzaj działalności sklasyfikowano wg PKD
1
2

Politechnika Częstochowska
Politechnika Częstochowska
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w sekcjach:
 G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle;
 H – Transport i gospodarka magazynowa;
 I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi;
 J – Informacja i komunikacja;
 K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
 L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
 M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
 N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca;
 O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne;
 P – Edukacja;
 Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją;
 S – Pozostała działalność usługowa;
 T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa
domowe produkujące
wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby;
 U – Organizacje i zespoły eksterytorialne.
Opracowanie prezentuje wyniki badań dotyczące przedsiębiorstw, jak również
podstawowe dane o zjawiskach i tendencjach obserwowanych na rynku tj. wielkości
sprzedaży, rozwoju sieci handlowej, uwarunkowań międzynarodowych.
Uzupełnieniem informacji o procesach rynkowych jest zaprezentowanie danych
dotyczących dostaw i zapasów wybranych produktów oraz ich spożycia.
W publikacji wykorzystane zostały informacje ze sprawozdań statystycznych
wzbogacone wybranymi źródłami administracyjnymi dotyczącymi wszystkich
typów podmiotów prowadzących działalność usługową. Wyniki badań zostały
przedstawione w przekrojach terytorialnych oraz według struktury organizacyjnej
i formy własności podmiotów. Dane według rodzajów działalności zaprezentowane
zostały w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Informacje zaprezentowane w publikacji zostały opracowane na podstawie
wyników badań statystycznych przeprowadzonych za pomocą sprawozdań:
a) W zakresie podmiotów z liczbą pracujących 9 osób i mniej:
 SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
 H-01/k Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach
handlowych,
b) W zakresie podmiotów z liczbą pracujących 10 osób i więcej:
 H-01a Sprawozdanie o działalności sklepów detalicznych i stacji paliw,
 H-01g Sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych,
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 H-01s Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej,
 H-01w Sprawozdanie o sieci handlowej,
 DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej,
 F01/I01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym,
oraz o nakładach na środki trwałe
 F-02 Statystyczne sprawozdanie finansowe,
 SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa,
 P-01 Sprawozdanie o produkcji,
c) W zakresie jednostek z liczba pracujących powyżej 49 osób:
 P-02 Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach.
Wykorzystane zostały również dane ze sprawozdania SG-01 – Statystyka gminy:
gospodarka mieszkaniowa i komunalna oraz informacje z systemów
administracyjnych Ministerstwa Finansów.

5.2. Rynek wewnętrzny
W 2016 r. w Polsce według wstępnych danych wartość dodana brutto
wytworzona przez podmioty prowadzące działalności o charakterze usługowym
stanowiła 64,2% wartości dodanej brutto całej gospodarki narodowej. Jednocześnie
w jednostkach tych pracę znalazło 58,3% ogółu pracujących. Działalnością
dominującą wśród podmiotów usługowych pod względem wartości dodanej była
działalność handlowa, której udział stanowił 28,0% wartości dodanej wytworzonej
przez wszystkie jednostki prowadzące działalności o charakterze usługowym. Udział
drugiej pod względem wielkości wartości dodanej działalności - transport
i gospodarka magazynowa ukształtował się na poziomie 10, 9%, natomiast udział
działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej wyniósł 9,0%. W porównaniu
z poprzednim rokiem w największym stopniu zmniejszył się udział działalności
związanej z informacją i komunikacją oraz z opieką zdrowotną i pomocą społeczną.
Rysunek 5.1. przedstawia strukturę pracujących w 2016 r.
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Rysunek 5.1. Struktura pracujących w usługach wg sekcji PKD w 2016 r.
Źródło: GUS, Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2016r.

W końcu 2016 r. najwięcej osób pracowało w przedsiębiorstwach zaliczanych
do sekcji „Handel i naprawa pojazdów samochodowych”. Drugie miejsce
ze względu na liczbę pracujących przypadło działalności edukacyjnej 13, 0%,
a kolejne sekcji „Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne” 11,0%. Rysunek 5.2. pokazuje wartość dodanej brutto
w usługach wg sekcji PKD.
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Rysunek 5.2. Struktura wartości dodanej brutto w usługach wg sekcji PKD
w 2016r.
Źródło: GUS, Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2016r.

W 2016 r. działalnością dominującą wśród jednostek usługowych pod względem
przeciętnego zatrudnienia była również działalność handlowa, w której
zatrudnionych było 1 653,8 tys. osób. Drugą pozycję zajęła działalność edukacyjna
z przeciętnym zatrudnieniem 1 056,3 tys. osób. Najwyższy procentowy wzrost
przeciętnego zatrudnienia wśród działalności usługowych odnotowano w sekcji N
„Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca” o 8,3%,
natomiast spadek został wykazany tylko w działalności finansowej
i ubezpieczeniowej o 1,7%. Najniższe przeciętne zatrudnienie na poziomie 122,6
tys. osób odnotowano w sekcji R „Działalność związana z kulturą, rozrywką
i rekreacją”, pomimo iż w porównaniu z 2015 r. wzrosło ono o 1,4%. Najwyższe
przeciętne wynagrodzenie brutto w 2016 r. odnotowano w sekcji „Informacja
i komunikacja” 7 061 zł, „Działalność finansowa i ubezpieczenia” 6 741 zł,
oraz „Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne” 5 050 zł. Z kolei najniższe przeciętne wynagrodzenie brutto na poziomie
2 594 zł odnotowano w podmiotach zaliczanych do sekcji I „Działalność związana
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi”. W sekcji G „Handel i naprawa
pojazdów samochodowych” wartość przeciętnego wynagrodzenia brutto wyniosła
3 429 zł i wzrosła w porównaniu z 2015 r. o 4,6%. Największy procentowy wzrost
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2016 r. o 5,6%, w porównaniu
z rokiem poprzednim, odnotowano w sekcji J „Informacja i komunikacja”,
przy jednoczesnym wzroście przeciętnego zatrudnienia odpowiednio o 5,6%.
Znaczny wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o 5,5% zaobserwowano
również w sekcji O „Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne” oraz o 5,4% w sekcji I „Działalność związana
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi”.

5.3. Handel wewnętrzny
W 2016 r. według wstępnych danych udział handlu w tworzeniu produktu
krajowego brutto wyniósł 15,9%, a w wartości dodanej brutto 18,0%. Tabela nr 5.1.
prezentuje wstępne dane w tworzeniu produktu krajowego brutto.
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Tabela 5.1. Wstępne dane udziału w tworzeniu produktu krajowego brutto
w 2016r.

Wyszczególnienie

2014

2015

2016*

Udział handlu w tworzeniu PKB w 15,8
15,7
% ....................................................................................

15,9

Udział handlu w wartości dodanej
brutto w % .....................................................................
17,8
17,6

18,0

Źródło: Rynek wewnętrzny w 2016 r. GUS, Warszawa, 2017.

W 2016 r. wartość przychodów ze sprzedaży w cenach bieżących osiągnięta
przez przedsiębiorstwa handlowe ukształtowała się na poziomie 1639,0 mld zł.
Największa część tych przychodów zrealizowana była przez przedsiębiorstwa
prowadzące działalność hurtową - 57,0% . Udział handlu detalicznego wyniósł
31, 3% natomiast handlu hurtowego i detalicznego pojazdami samochodowymi
oraz ich naprawą 11,7%. Przedsiębiorstwa z liczbą pracujących powyżej 49 osób
osiągnęły przychody na poziomie 788,2 mld zł czyli 48,1% przychodów ogółem,
przedsiębiorstwa z liczbą pracujących od 10 do 49 osób uzyskały przychody
w wysokości 417,8 mld zł, a przychody przedsiębiorstw z liczbą pracujących
9 i mniej osób wyniosły 433,0 mld zł, co stanowi 26,4% przychodów ogółem.
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów stanowiły 91,2% ogólnej wartości
przychodów z działalności operacyjnej przedsiębiorstw handlowych.
Koszty z działalności operacyjnej poniesione przez podmioty z liczbą
pracujących powyżej 49 osób wyniosły 736,0 mld zł i stanowiły 48,0% ogółu
kosztów operacyjnych wykazanych przez podmioty handlowe, podczas
gdy przedsiębiorstwa z liczbą pracujących od 10 do 49 osób poniosły koszty
w wysokości 395,5 mld zł, a podmioty z liczbą pracujących 9 i mniej osób
402,3 mld zł. Znaczący udział w kosztach stanowiły koszty zatrudnienia. Najwyższy
udział kosztów zatrudnienia w kosztach działalności operacyjnej odnotowano
dla podmiotów z liczbą pracujących powyżej 49 osób.
W 2016 r. obroty przedsiębiorstw handlowych w handlu detalicznym były
wyższe o 6,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost obrotów zanotowano
zarówno
w
podmiotach
sprzedających
towary
nieżywnościowe,
jak i w przedsiębiorstwach sprzedających żywność, napoje, wyroby tytoniowe.
Wysoki wzrost obrotów w kolejnym roku zaobserwowano w przedsiębiorstwach
prowadzących handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi. Obroty
przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą detaliczną paliw wzrosły o 7,6%.
W 2016 r. sprzedaż detaliczna w cenach bieżących zrealizowana przez
przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe wyniosła 755,0 mld zł i była o 4,6%
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wyższa niż przed rokiem. W punktach sprzedaży detalicznej wartość sprzedanych
towarów wyniosła 719,8 mld zł, z tego wartość żywności i napojów
bezalkoholowych - 172,3 mld zł, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych 57,5 mld zł i towarów nieżywnościowych – 490,1 mld zł. W placówkach
gastronomicznych sprzedaż detaliczna wyniosła 35,1 mld zł.
Sprzedaż w przedsiębiorstwach handlowych wyniosła 87, 4% wartości ogółem
sprzedaży detalicznej i jej udział był o 0,4 p. proc. wyższy niż przed rokiem.
Pozostała sprzedaż była realizowana przez przedsiębiorstwa, których podstawowym
rodzajem działalności nie był handel, lecz np. produkcja czy gastronomia.
Tabela 5.2. pokazuje sprzedaż detaliczną w latach 2014-2016.
Tabela 5.2. Sprzedaż detaliczna w latach 2014-2016.
Wyszczególnienie
A - liczby bezwzględne
b - analogiczny okres roku
poprzedniego=100

2014

2015

2016

w mln zł

Ogółem ..............................................................................
704841,5
721998,5
a
b
102,8
102,4

754964,4
104,6

w tym przedsiębiorstwa handlowe ............................
609103,4 a 628419,2
b
102,5
103,2

659915,1
105,0

Źródło: Rynek wewnętrzny w 2016 r. GUS, Warszawa, 2017.

Tabela 5.3. pokazuje sprzedaż detaliczną towarów według grup.
Tabela 5.3. Sprzedaż detaliczna towarów według grup (ceny bieżące)
2014
Wyszczególnienie

2015
2016
w mln zł

2015=100

Ogółem ..............................................................................
704841,5 721998,5 754964,4 104,6
żywność i napoje bezalkoholowe..................................
189242,8 191697,7 202530,8 105,7
napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe ........................
58646,7 58939,1

62072,1

105,3

towary nieżywnościowe (bez wyrobów
tytoniowych) ........................................................................
456951,9 471361,6 490361,5 104,0
Źródło: Rynek wewnętrzny w 2016 r. GUS, Warszawa, 2017

W 2016 r. sprzedaż detaliczna w cenach bieżących była wyższa w porównaniu
z rokiem poprzednim w większości województw. W województwie mazowieckim,
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którego udział w sprzedaży ogółem pozostał dominujący i wyniósł 28, 7% sprzedaż
wzrosła o 4,2%. Drugim województwem o znaczącym udziale w sprzedaży ogółem
było podobnie jak przed rokiem województwo wielkopolskie, a przedsiębiorstwa
posiadające siedzibę na jego terenie odnotowały wzrost sprzedaży o 10,1%. Ponadto
w 2016 r. wzrost sprzedaży w porównaniu z poprzednim rokiem zaobserwowano
w województwach: małopolskim, dolnośląskim, śląskim, pomorskim, łódzkim,
kujawsko-pomorskim,
podkarpackim,
świętokrzyskim
oraz
lubuskim.
W pozostałych województwach nastąpił spadek sprzedaży, przy czym największy
w województwie warmińsko-mazurskim.

5.4. Wnioski
W 2016 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych zrealizowana przez
przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 6, 2% wyższa niż przed rokiem.
Najwyższy wzrost odnotowano w sprzedaży towarów konsumpcyjnych
nieżywnościowych. Obserwowano również wzrost sprzedaży napojów
alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Sprzedaż detaliczna towarów i wyrobów
własnych w placówkach gastronomicznych była o 12, 1% wyższa niż w 2015 r.
Na koniec 2016 r. szacowana liczba sklepów w Polsce wyniosła nieco ponad 367
tys. i była o 1, 7% wyższa niż przed rokiem. Powierzchnia sprzedażowa sklepów
również wzrosła i stanowiła wielkość ok. 37 094 tys. m2. Stabilny wzrost
powierzchni w sklepach zanotowano we wszystkich prezentowanych przedziałach
powierzchniowych. Największy procentowy przyrost powierzchni sprzedażowej
miał miejsce w sklepach z przedziału wielkości 400-999 m2, nieco mniejszy
w sklepach o powierzchni 99 m2 i mniej oraz w sklepach z przedziału wielkości
100-399 m2. Najniższy wzrost powierzchni zaobserwowano w sklepach
największych. W 2016 r. odnotowano niewielki wzrost liczby supermarketów
i hipermarketów w porównaniu z rokiem poprzednim, w wyniku, czego na jeden
sklep tych kategorii przypadało średnio 5038 osób, podczas gdy w 2015 r. było
to odpowiednio 5130 osób. W 2016 r. szacowany udział wartości sprzedaży
realizowanej łącznie przez supermarkety i hipermarkety w sprzedaży detalicznej
w sklepach i na stacjach paliw stanowił 25,0% i był o 0,4 p. proc. wyższy niż przed
rokiem. W 2016 r. szacowany udział wartości sprzedaży realizowanej łącznie przez
supermarkety i hipermarkety w sprzedaży detalicznej w sklepach i na stacjach paliw
stanowił 25,0% i był o 0,4 p. proc. wyższy niż przed rokiem.

INTERNAL MARKET IN POLAND IN 2016
Abstract: The aim of this publication is to present an outline of the current situation of the
internal market in Poland. The publication uses mainly data from reports covering all types of
entities conducting business activity, regardless of their organizational structure or form of
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ownership.
Key Words: Poland, internal market,
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Rozdział VI
Katarzyna Łukaszewska1
Źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Streszczenie:
Artykuł podejmuje problematykę wyboru źródeł finansowania działalności
sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Celem artykułu jest określenie istotności
i problemów w pozyskaniu środków finansowania zewnętrznego.
Z przeprowadzonej analizy wynika, iż największym pod względem wartości
źródłem finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw stanowi kapitał
własny, następnie kredyty i pożyczki bankowe oraz środki zagraniczne, które
w przeważającej części należy utożsamiać ze środkami z budżetu Unii Europejskiej.
Zarówno w przypadku małych, jak i średnich przedsiębiorstw na znaczeniu
zyskuje kredyt bankowy, na co wpływ ma wiele czynników. Rola pomocy UE
w finansowaniu działalności wskazanych grup przedsiębiorstw jest znacznie niższa
niż kredytu bankowego. Przedsiębiorcy w większości oceniają to źródło, jako mało
istotne, identyfikując przy tym wiele barier w pozyskaniu środków UE, wśród
których za najistotniejsze wskazują skomplikowaną stronę formalną procesu
pozyskania pomocy UE.
Słowa kluczowe: sektor MŚP, źródła finansowania, środki UE, dotacje UE

6.1. Źródła finansowania polskich przedsiębiorstw
Głównym celem podmiotów komercyjnych jest maksymalizacja zysku, którego
nieodłącznym elementem jest optymalne gospodarowanie posiadanymi czynnikami
produkcji. Gospodarowanie w przedsiębiorstwie wymaga ciągłości procesów
decyzyjnych. Jedną z kluczowych determinant podejmowania decyzji zarządczych
w przedsiębiorstwie jest poziom posiadanego kapitału oraz wielkość osiąganych
przychodów i kosztów. Optymalne zarządzanie obszarem finansów stanowi
podstawę do prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstwa
(Chęciński, s. 398). Zarządzanie jego kapitałem obejmuje m.in. podejmowanie
decyzji w zakresie:
 pozyskiwania kapitału ze źródła odpowiadającego aktualnym potrzebom
i celom jednostki oraz jej sytuacji gospodarczo-finansowej,
 sposobu inwestowania posiadanego lub pozyskanego z innych źródeł
kapitału,
1

Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
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sposobu zarządzania kapitałem obrotowym (Matejun, Szymańśka, s. 207).

Zarówno bieżąca, jak i inwestycyjna działalność podmiotu może być
finansowana z kapitału własnego lub obcego. Kapitał własny cechuje się wprawdzie
brakiem lub ograniczeniem ryzyka, jednak uznawany jest za droższy niż kapitał
obcy. Wykorzystywanie kapitału własnego pozwala na zachowanie niezależności,
z drugiej jednak strony korzystanie jedynie z tego rodzaju kapitału może skutkować
niedoinwestowaniem przedsiębiorstwa i spowalniać lub ograniczyć rozwój
podmiotu (Konopska, Struś, s. 2).
Przedsiębiorcy aktualnie posiadają relatywnie szeroki wachlarz źródeł
pozyskania kapitału obcego, wśród których wyszczególnić należy m.in.:
 leasing finansowy,
 pożyczki i kredyty bankowe,
 pożyczki udzielane przez fundusze pożyczkowe,
 poręczenia udzielane przez fundusze poręczeniowe,
 emisję papierów dłużnych,
 dotacje ze środków UE (Waga, s. 35).
Ostateczny wybór źródła zależy od wielkości przedsiębiorstwa, fazy rozwoju
jednostki, kondycji finansowej czy celu przeznaczenia kapitału. Strukturę źródeł
finansowania
nakładów
inwestycyjnych,
z uwzględnieniem
wielkości
przedsiębiorstw, w 2012 r. i 2014 r. przedstawiono w tabeli 6.1.
Z analizy danych zawartych w tabeli 1 wynika, iż główne źródło finansowania
nakładów inwestycyjnych polskich przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość,
stanowiły środki własne. Ogólny udział kapitału własnego w finansowaniu
przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw zmniejszył się w badanym okresie
o 2,38 punktu procentowego, co należy uznać za relatywnie mało istotną zmianę.
Drugie źródło finansowania, biorąc pod uwagę wielkości ogółem, stanowiły kredyty
i pożyczki krajowe, a trzecią – środki bezpośrednio z zagranicy, przy czym obie
kategorie odnotowały w badanym okresie wzrost. Zmiany struktury źródeł
finansowania kształtowały się w latach 2012-2014 odmiennie dla poszczególnych
grup wielkości podmiotów.
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Tabela 6.1. Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych w firmach
(bez mikroprzedsiębiorstw) w 2012 i 2014 r.
Wyszczególnienie

Kredyty
Środki
Środki
i
własne budżetowe pożyczki
krajowe

Środki
bezpośrednio
z zagranicy

Inne
źródła
razem

Nakłady
niefinansowe

2014
Małe

59,93%

4,79%

21,63%

7,43%

5,09%

1,14%

Średnie

63,70%

4,25%

15,64%

8,46%

6,83%

1,11%

MSP(bez mikro)

62,43%

4,43%

17,66%

8,11%

6,25%

1,12%

Duże

71,23%

2,47%

8,47%

10,35%

2,97%

4,52%

Ogółem

68,21%

3,14%

11,62%

9,58%

4,10%

3,35%

2012
Małe

64,24%

4,04%

20,98%

6,11%

3,72%

0,91%

Średnie

66,39%

3,41%

15,04%

8,48%

5,60%

1,08%

MSP(bez mikro)

65,70%

3,61%

16,94%

7,72%

5,00%

1,03%

Duże

73,33%

4,97%

5,25%

6,00%

5,93%

4,53%

Ogółem
70,59%
4,48%
9,46%
6,62% 5,59%
3,27%
Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2015 PARP,
Warszawa, s.26, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce,
2017, PARP, Warszawa, s. 32

Specyficzną grupę podmiotów w zakresie sposobu finansowania stanowią
przedsiębiorstwa z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP).
Podmioty te posiadają ograniczony dostęp do finansowania zewnętrznego głównie
ze względu na niską wiarygodność finansową, brak historii kredytowej oraz brak
zabezpieczeń w majątku. Instytucje finansowe jako powody niedostępności kapitału
dla sektora MŚP identyfikują także zbyt niskie wkłady własne, niekorzystne wyniki
finansowe oraz niewystarczającą wiedzę przedsiębiorców, która prowadzi
do problemów z prawidłowym wypełnieniem wniosku kredytowego, zrozumieniem
produktów oferowanych przez bank czy problemów z kalkulacją niezbędnych
danych finansowych (Konopska, Struś, s. 6). Zjawisko niewystarczającego poziomu
finansowania zewnętrznego sektora MŚP nosi w literaturze nazwę luki kapitałowej
i klasyfikowane jest jako jedna z najbardziej istotnych barier rozwoju podmiotów
MŚP (Kozłowski, 2016, s. 314).
Przedsiębiorstwa sektora MSP od lat finansują swoją działalność, w tym także
inwestycyjną, w przeważającej części z kapitału własnego. W latach 2012-2014
udział środków własnych w finansowaniu nakładów inwestycyjnych małych
i średnich przedsiębiorstw zmniejszył się z poziomu 65,70% do 62,43%. Należy
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podkreślić, że największy spadek udziału analizowanego źródła odnotowały
przedsiębiorstwa małe – spadek blisko o 4,37 punktu procentowego. Kolejnymi
źródłami finansowania w badanym okresie dla sektora MSP były, podobnie
jak w przypadku wielkości ogółem, kredyty i pożyczki krajowe oraz środki
z zagranicy, które w większości należy identyfikować ze środkami z budżetu Unii
Europejskiej (Kokot-Stępień, s. 25).

6.2. Kredyt bankowy, jako źródło finansowania MŚP
Kredyty oraz pożyczki bankowe stanowią jedne z podstawowych źródeł
zewnętrznych finansowania działalności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw.
Wraz z jego wzrostem, maleje udział omawianej grupy źródeł w strukturze
finansowania działalności innowacyjnej. Jest to oczywista konsekwencja
dysproporcji pomiędzy potencjałem kapitałowym dużych, średnich i małych
przedsiębiorstw.
Im mniejsze jest przedsiębiorstwo, tym mniejszy jego potencjał kapitałowy
i większe zapotrzebowanie na kapitał obcy. Proporcjonalnie odwrotnie kształtuje się
jednak zależność między wielkością przedsiębiorstwa a dostępnością
do zewnętrznego źródła finansowania w postaci kredytu bankowego. Jak już zostało
wcześniej wspomniane, specyficzną grupę w zakresie źródeł finansowania stanowi
sektor MŚP, który zgłasza duży popyt na finansowanie zewnętrzne,
przy jednocześnie niskim poziomie wiarygodności i zdolności kredytowej.
W ostatnich latach jednak, sektor MP pozyskiwał z rynku bankowego coraz
większe kwoty środków. Wartość kredytów udzielonych przedsiębiorcom przez
sektor bankowy w latach 2012-2016 przedstawiono w tabeli 6.2.
W latach 2012-2016 wartość bilansowa brutto kredytów udzielonych
przedsiębiorstwom z sektora MŚP zwiększyła się o ponad 17% i na koniec 2016
wyniosła 193,6 mld zł. W całym analizowanym okresie, za wyjątkiem 2013 r.,
wartość udzielonych kredytów dla sektora MŚP systematycznie wzrastała z roku
na rok ze średnim tempem na poziomie 4,13% r/r. Średnie tempo dynamiki
łańcuchowej dla wartości kredytów udzielonym dużym przedsiębiorstwom było
wyższe o aż 5,53 punktu procentowego i wyniosło 9,66%.
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Tabela 6.2. Wartość kredytów dla przedsiębiorstw z wyszczególnieniem rodzajów
kredytów w latach 2012-2016
Wartość bilansowa brutto (mld zł)
Wyszczególnienie
2012
2013
2014
2015
2016
Ogółem
272,2
278,0
300,9
327,3
344,9
MSP
164,8
163,9
175,6
185,8
193,6
Operacyjne
62,3
59,0
62,6
65,5
69,6
Inwestycyjne
47,2
50,5
53,3
57,7
62,1
Nieruchomości
42,0
40,8
42,7
44
42,4
Pozostałe
14,2
13,6
17,0
18,5
23,4
należności
Duże
107,4
114,0
125,3
141,5
151,3
przedsiębiorstwa
Operacyjne
47,1
50,3
50,1
56,6
56,6
Inwestycyjne
34,4
36,5
42,7
44,8
51,5
nieruchomości
9,2
8,8
8,4
13,4
16,5
Pozostałe
16,7
18,5
24,0
26,6
26,6
należności
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o sytuacji banków w 2013 r, Urząd
komisji nadzoru finansowego, Warszawa, 2014 oraz Raportu o sytuacji banków
w 2016 r.

Rysunek 6.1. Dynamika łańcuchowa wartości kredytów udzielonym polskim
przedsiębiorstwom w latach 2013-2016
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%

2013

2014
Ogółem

2015
MSP

2016

Duże przedsiębiorstwa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o sytuacji banków w 2013 r,
Urząd komisji nadzoru finansowego, Warszawa, 2014 oraz Raportu o sytuacji
banków w 2016 r.

Sektor MŚP zaciągał kredyty o najwyższej wartości na cele operacyjne, których
wielkość wahała się w badanym okresie od 59 mld zł do 65,5 mld zł. Na koniec
badanego okresu wartość kredytów operacyjnych MŚP w stosunku do 2012 roku
zwiększyła się o 7,3mld zł., co stanowi wzrost w badanym okresie o 11,72% (Rys.
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6.1.).
Dopiero w drugiej kolejności małe i średnie przedsiębiorstwa zaciągały
kredyty na działalność inwestycyjną. Wartość tej kategorii kredytów była niższa
w badanym okresie od wartości kredytów zaciąganych na cele operacyjne średnio
o 9,6 mld zł. Niższa w stosunku do kredytów operacyjnych była także średnia
wielkość dynamiki łańcuchowej wartości kredytów inwestycyjnych, która wyniosła
średnio 7,1% (rys. 6.2.).
Rysunek 6.2. Wartość kredytów udzielonych sektorowi MŚP w latach 2012-2016
(w mld zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o sytuacji banków w 2013 r, Urząd
komisji nadzoru finansowego, Warszawa, 2014 oraz Raportu o sytuacji banków w 2016 r.,
Urząd komisji nadzoru finansowego, Warszawa, 2017

Podejmując próbę zidentyfikowania czynników wzrostu aktywności kredytowej
banków na rzecz sektora MŚP pod uwagę należy wziąć wiele różnorodnych
czynników. Wśród czynników ekonomicznych należy wyróżnić m.in.:
 wysoki poziom konkurencji w sektorze bankowym,
 obniżenie w badanym okresie stopy WIBOR,
 wspieranie sektora MŚP programami gwarancji i poręczeń kredytowych.
Duża konkurencja wymusza na podmiotach sektora bankowego ciągły rozwój
i tworzenie nowych produktów odpowiadających na zgłaszane przez stronę
popytową zapotrzebowanie. Od wielu lat banki posiadają w swojej ofercie kredyty
dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, które uwględniają specyfikę funkcjonowania
przedsiębiorstw z tego sektora.
Udzielane przez banki kredyty dla sektora MŚP podlegają zmiennemu
oprocentowaniu, którego bazę, co do zasady stanowi suma WIBOR 3M oraz stałej
marży banku2. WIBOR to wysokość oprocentowania na polskim rynku
międzybankowym, natomiast WIBOR 3M to wysokość oprocentowania pożyczki
2

Na podstawie ofert dla biznesu banków: Alior Bank, BZ WBK, mBank, PKO Bank Polski,
stan na dzień 17.11.2017 r.
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międzybankowej na okres trzech miesięcy (nbpportal.pl). Należy więc wskazać,
iż od wielkości stopy WIBOR zależy koszt kredytu udzielanego przedsiębiorstwom.
Stawki WIBOR oraz WIBOR 3M w latach 2012-2016 przedstawiono w tabeli 6.3.
Tabela 6. 3. Stawki WIBOR oraz WIBOR 3M w latach 2012-2016
Wyszczególnienie
WIBOR 3M

2012
4,9132

2013
3,0294

2014
2,5143

2015
1,7445

2016
1,7005

4,9236 3,0261
2,5484
1,8133
1,7966
WIBOR
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony https://wibor.money.pl/
[dostęp: 17.11.2017]

Rysunek 6.3. Dynamika łańcuchowa zmian stawek WIBOR i WIBOR 3M w latach
2012-2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony https://wibor.money.pl/ [dostęp:
17.11.2017]

Stawki WIBOR w latach 2012-2016 sukcesywnie zmniejszała się w średnim
tempie 21% rok do roku. Należy, więc wskazać, że spadek stawek WIBOR był
relatywnie istotny i, przy niezmienionym poziomie marż banków, mógł wpłynąć
na obniżenie kosztów kredytu przedsiębiorstw, a pośrednio także przyczynić się
do zwiększenia zainteresowaniem pozyskania kredytu przez przedsiębiorstwa
(rys. 6.3.).
Ze względu na duże znaczenie sektora MŚP dla polskiej gospodarki, działalność
przedsiębiorstw mikro-, małych i średnich wspierana jest przez prowadzoną politykę
państwa oraz politykę Unii Europejskiej. Obszar wsparcia nie dotyczy jedynie
bezpośredniego wsparcia finansowego, ale także pomocy pośredniej, do której
należy zaliczyć gwarancje i poręczenia kredytu.
W 2013 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wdrożył, w ramach rządowego
programu o nazwie „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń
i gwarancji BGK”, tzw. Portfelową Linię Kredytową De Minimis. Wskazana
inicjatywa skierowana jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, dla których dostęp
do kredytu z sektora bakowego jest utrudniony ze względu na brak wystarczającego
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zabezpieczenia. Założeniem inicjatywy jest udzielenie gwarancji podmiotom MŚP
ubiegającym się o kredyt obrotowy lub inwestycyjny. W ramach Portfelowej Linii
Kredytowej De Minimis od momentu uruchomienia programu do końca III kwartału
2015 r. banki udzieliły kredytów 96-ciu tys. przedsiębiorstwom z sektora MŚP
o wartości 41 mld PLN. Kwota gwarancji dla wskazanych wielkości kredytów
wyniosła 23 mld zł (NBP, 2016, s. 52).
Pomoc w zakresie pozyskania przez polski sektor MŚP finansowania w postaci
kredytu lub pożyczki udzielana jest również ze stronu UE.

6.3. Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw ze
środków Unii Europejskiej
Trzecim źródłem o największym udziale w finansowaniu działalności
przedsiębiorstw z sektora MŚP stanowią środki z zagranicy, które należy
w większości utożsamiać ze środkami z budżetu Unii Europejskiej. Wielkość
udziału środków zagranicznych w porównaniu do kredytów i pożyczek bakowych
oraz kapitału własnego, jest znacznie niższa i dla sektora MŚP wynosi tylko 8,11%.
Pomoc ze środków UE udzielana jest przedsiębiorstwom zarówno w formie
zwrotnej, jak i bezzwrotnej. Formy bezzwrotne należy identyfikować z dotacjami
UE, których zakres pomocy oraz warunki otrzymania regulowane są
poszczególnymi programami krajowymi i regionalnymi w ramach wyznaczonych
osi priorytetowych. Co do zasady programy, w ramach których można otrzymać
bezzwrotną pomoc UE kierowane są do wszystkich grup przedsiębiorstw, jednak
niektóre działania programów nakierowane są na pomoc stricte podmiotom sektora
MŚP i ograniczają lub nawet wykluczają możliwość pozyskania dotacji przez duże
przedsiębiorstwa.
Pomoc zwrotną UE stanowią pożyczki unijne oraz gwarancje i poręczenia
unijne. Środki te przekazywane są przedsiębiorstwom przez pośredników, takich jak
fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeniowe. Wiele funduszy nawiązuje
współpracę z bankami komercyjnymi w celu bardziej efektywnego wykorzystania
środków i wsparcia sektora MŚP. Koszt pozyskania pożyczki lub poręczenia jest
uzależniony od oferty poszczególnych funduszy, jednak z założenia powinien być
niższy od kosztu pożyczki lub poręczenia udzielanego na warunkach rynkowych.
Zadeklarowane przez małych i średnich przedsiębiorców znaczenie środków UE
w formie pomocy zwrotnej, jak i bezzwrotnej przedstawiono na wykresie
6.3. i wykresie 6.4.
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Rysunek 6.4. Zadeklarowane przez małych przedsiębiorców znaczenie źródeł
pozyskanych ze środków UE

dotacja unijna

54%

pożyczka unijna
np. CIP, JEREMIE
kredyt bankowy
z gwarancją unijną

13%

59%

15%

52%

0%
20%
bardzo małe znaczenie
ani małe, ani duże znaczenie

17%

16%
40%

9% 7%

17%

18%

5%4%

8% 5%

60%
80%
raczej małe znaczenie
raczej duże znaczenie

100%

Źródło: Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych, Związek Banków Polskich,
Warszawa, 2017, s. 16

Rysunek 6.5. Zadeklarowane przez średnich przedsiębiorców znaczenie źródeł
pozyskanych ze środków UE
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Źródło: Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych, Związek Banków Polskich,
Warszawa, 2017, s. 16

Małe i średnie przedsiębiorstwa deklarują, że pomoc zwrotna jest dla nich mniej
znaczącym źródłem niż pomoc bezzwrotna. Najmniejsze znaczenie dla obu grup
przedsiębiorstw mają pożyczki unijne, obie grupy zdeklarowały bardzo małe
znaczenie na ponad 50-cio% poziomie. W przypadku jednak średnich
przedsiębiorstw 10% respondentów uznało tę formę finansowania za źródło o raczej
dużym znaczeniu, natomiast wśród przedsiębiorstw małych jedynie 5% badanych
oceniło pożyczki unijne na takim poziomie istotności(rys. 6.5.). Również
w przypadku dotacji przedsiębiorstwa średnie deklarują duże znaczenie na poziomie
prawie dwukrotnie wyższym (16%) niż przedsiębiorstwa małe (9%).
Pomimo iż pomoc UE często skierowana jest do sektora MŚP w sposób
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bezpośredni, to przedsiębiorstwa tego sektora identyfikują wiele problemów
w pozyskiwaniu finansowania z UE. Małe i średnie przedsiębiorstwa wskazują
na różne bariery w otrzymaniu środków z funduszy UE (rys. 6.6.).
Dla większości małych i średnich przedsiębiorstw największą barierę stanowią
relatywnie trudne procedury ubiegania się o fundusze, a także zbyt długi okres
rozpatrywania wniosku oraz trudności w jego przygotowaniu. Należy zwrócić
uwagę, iż jedynie niespełna 10% deklaruje, że problem w pozyskaniu środków UE
stanowi niespełnianie przez firmę wymagań związanych z ubieganiem się
pozyskanie pomocy. Oznacza to, że zdaniem przedsiębiorców trudności w zakresie
pozyskania środków UE związane są w większym stopniu ze stroną formalną
ubiegania się o dofinansowanie czy poręczenie, niż z aspektami merytorycznymi.
Na tej podstawie można wysnuć przypuszczenie, iż formalna strona procesu
ubiegania się o pomoc UE nie jest dostosowana do specyfiki działalności MŚP
i znacząco zniechęca przedsiębiorców do tej formy finansowania.
Rysunek 6.6. Problemy w pozyskaniu ze środków z funduszy UE
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Źródło: Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych, Związek Banków Polskich,
Warszawa, 2017, s. 23

Dodatkowo z badania przeprowadzonego przez Centrum Badań
Marketingowych INDICATOR wynika także, iż relatywnie niewielki odsetek
przedsiębiorców planuje ubieganie się o pomoc ze środków UE.
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Tabela 6.4. Odsetek przedsiębiorstw deklarujących plany w zakresie pozyskania
finansowania z budżetu Unii Europejskiej
Średnio małe i
Odpowiedzi
Małe
Średnie
średnie
przedsiębiorców przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa
przedsiębiorstwa
Zdecydowanie
29%
21%
25%
nie
Raczej nie
42%
36%
39%
Ani tak ani nie
18%
20%
18%
Tak
10%
23%
16,5%
Brak odpowiedzi
1%
0
0,5%
Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badania Polscy przedsiębiorcy o usługach
bankowych, Związek Banków Polskich, Warszawa, 2017, s. 34

Ponad 60% przedsiębiorców zapytanych o zamiar skorzystania w 2017 r.
ze środków UE odpowiedziało na postawione pytanie przecząco, a jedynie
ok. 16,5% deklaruje plany wsparcia działalności środkami UE (tabela 6.4.). Bardziej
negatywnie nastawione do pozyskania finansowania UE były małe
przedsiębiorstwa, z których ok. 71% zanegowało zamiar ubiegania się o pomoc UE,
a jedynie 10% przyznało, że rozważa taką możliwość. Wśród przedsiębiorstw
średnich znacznie większy odsetek respondentów, bo na poziomie 23%, jest
zainteresowanych środkami UE, a ok. 57% nie bierze tego źródła finansowania pod
uwagę.
Końcowo, na podstawie analizy przeprowadzonej w niniejszym artykule należy
stwierdzić, że kapitał własny pozostaje podstawowym źródłem finansowania
działalności przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość. Tendencja ta zmieniała
się jednak w niewielkim stopniu i udział kapitału własnego w finansowani małych
i średnich przedsiębiorstw zmniejszył się w ostatnich latach na rzecz takich źródeł,
jak kredyty i pożyczki bankowe oraz finansowania ze środków UE. Małe i średnie
przedsiębiorstwa identyfikują jednak wiele barier w procesie ubiegania się o pomoc
UE i zasadnicza większość deklaruje, że nie skorzysta z tej formy finansowania.
Small and medium-sized enterprises financing sources in Poland
Summary
The article treats of the problem on the selection of sources of the financing of
the economic activity of small and medium-sized enterprises sector. The aim of this
article is to determine the relevance and problems in successfully obtaining external
financing.
The analysis results state that the biggest financing source for small and medium
enterprises is equity capital, followed by bank loans as well as foreign resources
which, for the most part, should be identified as funds of the European Union
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budget.
For both, small and medium-sized enterprises, bank loans are becoming more
important, which is connected with many different factors. The role of the European
Union in financing of the SME sector is much lower than the aforementioned bank
loans. Entrepreneurs mostly recognize this kind of external financing as negligible.
They also identify many barriers in the process of obtaining the EU funds. The
biggest difficulty for small and medium entrepreneurs is the complicated formal side
of the EU financing donations.
Key words: SME sector, financing sources, EU funds, EU donations
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Rozdział VII
Artur Sierpiński1

Dobroć i zwinność wymiany, jako wskaźniki zdolności transakcyjnej
organizacji
Streszczenie: Wymiana wartości między organizacjami może zachodzić bezpośrednio lub przy
pomocy organizacji pośredniczących (banki, przedsiębiorstwa finansowe). Parametry
systemów technicznych umożliwiających transakcje są dla podmiotów wymiany często
niedostępne, skutkiem, czego organizacje ponoszą koszty finansowe i narzuty czasowe
zoptymalizowane dla dostawców usług pośredniczących a nie dla ich odbiorców. W artykule
zreferowano badanie oferty organizacji pośredniczących w transakcjach na rynku polskim
i zaproponowano syntetyczne wskaźniki dobroci transakcyjnej Qtr i zwinności transakcyjnej
Ztr za pomocą, których można ocenić kanały płatności pod kątem minimalizacji kosztów
finansowych i narzutów czasowych ponoszonych przez kontrahentów.
Słowa kluczowe: koszty transakcyjne, kanały płatności, systemy finansowo technologiczne,
płatności natychmiastowe, zdolność transakcyjna, dobroć transakcji, zwinność transakcji.

7.1. Wprowadzenie
Potencjał organizacji przejawia się w umiejętności optymalnego
skonfigurowania zasobów dzięki czemu osiąga ona lepsze wyniki w porównaniu
do konkurencji (Tello-Gamarra, Zawislak, 2013, s. 3) . Jedną ze składowych
potencjału jest zdolność transakcyjna definiowana jako „katalog uzdolnień,
procesów, doświadczeń, umiejętności, wiedzy i procedur jakich organizacja używa,
aby zminimalizować swoje koszty transakcyjne” 2 zarówno w odniesieniu do swoich
dostawców jak i odbiorców (Tello-Gamarra, Zawislak, 2013, s. 5). Bank Światowy
w poradniku praktycznego pomiaru kosztów transakcyjnych rozróżnia koszty
kontrahentów od kosztów transferowych pośrednika (Bank Światowy, 2016, s. 20).
Istotą pośrednictwa w interakcjach między organizacjami jest dostarczenie
wartości dodanej (produktu) umożliwiające lub tylko ułatwiające wymianę, czego
przykładem mogą być usługi płatnicze omawiane przez M. Klimontowicza (2013,
s. 119-121). Pośrednik ponosi więc koszty wymiany na wolnym rynku (Coase, 1937,
s. 395)3. Koszt pośrednika, czyli transakcyjny, jest pokrywany za pomocą wydatku

Politechnika Częstochowska
Tłum. dosł. za: Tello-Gamarra, Zawislak, 2013 s. 5.
3
Za klasyczną definicją kosztu transakcyjnego podaną przez Ronalda Coase: “the cost of carrying out a
transaction by means of an exchange on the open market”.
1
2
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przez organizacje pomiędzy którymi zachodzą interakcje 4. Organizacje dokonujące
wymiany wartości za pomocą pośrednika, tak kształtują przepływy wartości, aby
wartość przetransferowana była jak najwyższa, zaś pokrywane wydatkiem stron
koszty pośrednika były jak najniższe (Szymański, 2016, s. 61; Zajac, Olsen, 1993)
zgodnie z zależnością (1):

7.2. Cel badania i metoda badawcza
Celem badania było ustalenie wskaźników efektywności zdolności transakcyjnej
w zależności od kosztów finansowych i od czasów niezbędnych do dokonania
transakcji. Źródłami danych były dokonane pomiary rzeczywistych czasów
pomiędzy początkiem transakcji a jej zaksięgowaniem i odczyty z taryfikatorów
bankowych i z dokumentów regulujących limity kwot podlegających pośrednictwu.
Ustalenie nośników kosztu finansowego i narzutu czasowego dla poszczególnych
transakcji dokonano przez analizę stosowanych w praktyce rozwiązań orkiestracji
i choreografii procesu transferu wartości i procesu propagacji komunikatów
informacyjnych.

7.3. Wyniki badań
Wymiany barterowa i gotówkowa przebiegają według diagramu
przedstawionego na rys. 7. 1. Scenariusze obydwu typów wymiany są bardzo
zbliżone: po ustaleniu równoważnych wartości dóbr, prawo własności przenoszone
jest poprzez wydanie przedmiotu transakcji stronie przeciwnej (Musole, 2009,
s. 46). Orkiestracja przepływu wartości następuje poprzez negocjacje handlowe
i spisanie warunków umowy. Choreografia przepływu informacji w procesie
wymiany barterowej i gotówkowej może być zredukowana do niezbędnego
minimum. W przypadku zachowania jedności czasu miejsca i akcji, strony
transakcji uzyskują informacje na bieżąco obserwując własne zachowania
i przedmioty wymiany. W ten sposób trzy podstawowe funkcje semiotyczne:
znaczenia, oznaczania i wyrażania (Nowak, 2013, s. 144), realizują się
w przedmiotach wymiany, jako nośnikach informacji, ponieważ znaczą one swoją
własną wartość, oznaczają wartość równoważną podlegającą wymianie i wyrażają
trwały zamiar strony transakcji by przenieść prawo własności.
Paradoksalnie banki, jako przedsiębiorstwa sektora outsorcingu obsługi transakcyjnej, same korzystają z
pośredników do wypełnienia zleconych usług (Łuczak, 2016, s. 85).
4
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Rys. 7.1. Diagram wymiany bezpośredniej

Źródło: opracowanie własne.
Prawo polskie zezwala na wymianę wartości za pomocą barteru (w tym poprzez
kompensacje i cesje) bez ograniczeń (wyrok, NSA z dnia 02.06.2011 r. I FSK
1075/10 oraz wyrok z dnia 05.04.2012 r. I FSK 1731/11). Jeśli chodzi o sprzedaż
towarów i usług za gotówkę, obowiązująca od dnia 01.01.2017 nowelizacja art. 22.1
Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w punkcie 1 wyklucza możliwość
dokonywania płatności gotówką w obrocie pomiędzy podmiotami gospodarczymi,
a w pozostałych przypadkach (punkt 2) dopuszcza płatność gotówkową tylko do
kwoty 15 tysięcy złotych zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 780). Organy skarbowe przyjmują jako jednorazową
wartość zapłaty ogólna wartość należności lub zobowiązań między
przedsiębiorcami. Wskazuje na to odpowiedź Ministerstwa Gospodarki z dnia
04.10.2004 na interpelację poselską dot. kwoty transakcji, wyroki NSA z dnia
23.06.2015 r. II GSK 1059/14 i z dnia 07.04.2016 r. I FSK 1536/14 oraz wyrok
WSA w Opolu z dnia 14.01.2014 r. II SA/Op 469/13; podobne rozwiązania
przewiduje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z 25
listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego 1,
zwana dyrektywą PSD2 (Gawroński i in., 2016, s. 199). Czas pomiędzy
płatnościami gotówkowymi jest istotny dla ustalenia stanu faktycznego.
Jeśli
sukcesywnie następujące po sobie polecenia zapłaty realizowane są krótkich
odstępach na podstawie odrębnych umów, w orzecznictwie przyjmuje się jak
w przytoczonym wyroku WSA w Opolu z dnia 14.01.2014 r. II SA/Op 469/13,
że wynikają one z jednej umowy, jaka powinna być spisana w miejsce wielu umów
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cząstkowych i tym samym tryb dokonania płatności podlega pod ograniczenia
zapisane w omawianym artykule 22.1 pkt 1 znowelizowanej Ustawy. Czas wymian
barterowych i gotówkowych jest zmienny i nieregulowany, o ile inaczej nie
przewidują go postanowienia umowy między stronami. Jeżeli występuje odroczona
płatność, można przyjąć istnienie kosztu obsługi – ujemnego, gdy sprzedawca
udziela bonifikaty za natychmiastową płatność lub dodatniego, gdy naliczane
i egzekwowane są odsetki za opóźnienia. Ze względu na bezpośredni charakter
wymiany barterowej i gotówkowej, na rysunku nr 7.1. nie występuje ani organizacja
pośrednicząca (brak buforów roboczych i pomocniczych) ani organizacja
poświadczająca transakcje.
Wyjątek stanowią transakcje objęte przymusem
notarialnym·, czyli dotyczące nieruchomości (rejestr transakcji w księgach
hipotecznych) zgodnie z Art. 158 Kodeksu Cywilnego (Dz. Ustaw z 1964 r. numer
16 poz. 93) lub statków (rejestr transakcji w księgach hipoteki morskiej) w trybie
Art. 77 Ustawy z dnia 18 września 2001r. Kodeks morski. (Dziennik Ustaw nr 138
poz. 1545). W wyniku badania bezpośredniej wymiany między stronami ustalono
że: 1) jest ona wolna od kosztów transakcyjnych, za wyjątkiem przymusowych
kosztów notarialnych 2) istnieje swoboda kształtowania czasu trwania transakcji 3)
istnieje ograniczenie kształtowania wartości podlegającej transakcji opisane
zależnością (2):

(2)
ttr – czas trwania transakcji
Transakcja za pomocą przelewu wewnątrzbankowego między dwoma
przedsiębiorstwami posiadającymi rachunki w tym samym banku przedstawiona jest
na rys. 7.2. Scenariusz transakcji jest następujący: najpierw sprzedawca dostarcza
towar nabywcy (krok 1), następnie nabywca deponuje gotówkę na rachunku
bankowym i składa dyspozycję obciążenia na korzyść sprzedawcy (krok 2).
W kroku 3 następuje zwiększenie salda rachunku sprzedawcy o kwotę jaką
obciążono nabywcę z zastrzeżeniem, że saldo rachunków w systemie jest saldem
rzeczywistym w ciągu dnia, a z powodów technicznych rachunek może wykazywać
wartość nieadekwatną w godzinach nocnych (Kuliszewski, Sieradz, 2014, s. 139).
W kroku 4 nabywca może podjąć środki przez wypłatę w okienku kasowym, czy też
w bankomacie. Powyższy scenariusz nie uwzględnia następujących kosztów
transakcyjnych: kosztu wpłaty gotówki w kasie przez nabywcę (prowizja kasowa),
kosztu utrzymania rachunków bankowych nabywcy i sprzedawcy, samego kosztu
przelewu i wreszcie kosztu podjęcia gotówki z rachunku bankowego przez nabywcę
(prowizja kasowa lub bankomatowa).
Choreografia przepływu informacji
w omawianej transakcji pokrywa się z orkiestracją przepływu wartości.

88

Rys. 7.2. Schemat transakcji pomiędzy pomiotami posiadającymi rachunki
rozliczeniowe w tym samym banku.

Źródło: opracowanie własne
Transakcje pomiędzy kontrahentami posiadającymi rachunki rozliczeniowe
prowadzone przez oddziały tego samego banku obsługiwane są zgodnie
z kolejnością zleceń złożonych w systemie. Koszt transakcyjny można wyliczyć
z zależności (3):
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Czas transakcji jest zależny od czasu operacji ręcznych (wartość zmienna zaniedbana) i czasu przetwarzania w systemie informatycznym banku (wartość
stała) - autor przyjmuje zależność (8):

W omawianej transakcji biorą udział sprzedawca, nabywca oraz bank,
jako organizacja pośrednicząca (funkcja główna) i kontrolno–potwierdzająca
(funkcje poboczne) (Shao M.-H. I in., 2005, s. 608). Scenariusz transakcji jest
w pełni kontrolowany przez bank jako pośrednika. Zarówno czas transakcji
jak i koszty transakcyjne zależą od relacji jakie zostały utrwalone w umowach
wiążących strony i bank.
W transakcjach wykorzystujących przelewy
wewnątrzbankowe występują koszty transakcyjne pochodne do kosztów stałych
wyszczególnionych w cennikach i w swej części odnoszącej się do kosztów relacji
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z bankiem są one odwrotnie proporcjonalne do ilości transakcji przeprowadzanych
w miesiącu zgodnie z wzorem (7). Zgodnie z regułą D+1, według której transakcja
kończy się nie później niż w dzień po jej zainicjowaniu (art. 54. pkt. 1 i pkt. 2
Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Dz.U. 2011 nr 199 poz.
1175), czas transakcji jest bliski zeru dla transakcji natychmiastowych lub
zawierający się w przedziale od 12 do 48 godzin dla transakcji wymagających
wcześniejszego powiadomienia banku (awizowanych).
Rys. 7.3: Transakcja pomiędzy sprzedawcą a nabywcą z wykorzystaniem
przelewu międzybankowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.banki.kir.pl/elixir/systemelixir/
Przedstawiona na rys. 7.3 transakcja pomiędzy sprzedawcą a nabywcą
z wykorzystaniem przelewu międzybankowego wykorzystuje ogólną architekturę
systemu płatniczego (Fitzmann, Waidner, 1996, s. 4n). W zależności od priorytetu
jaki zostaje nadany płatności, może ona nastąpić za pośrednictwem systemu ELIXIR
(priorytet zwykły wykorzystujący tryb sesyjny) lub za pośrednictwem systemu
SORBNET2 albo Express Elixir (priorytet wysoki trybu zbliżonego do czasu
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rzeczywistego) (Parkitna i in., 2017, s. 156). Po zaksięgowaniu przez bank
beneficjenta płatności na rachunku sprzedawcy możliwe jest złożenie dyspozycji
wypłaty środków gotówką5. W systemach obsługi transakcji czasu rzeczywistego
(RTGS) jak SORBNET2 nie występuje narzut czasowy potrzebny do łączenia
transakcji w transze, a rozliczenie transakcji jest natychmiastowe i nieodwołalne
(Łodyga, 2015, s. 9).
Choreografia przepływu informacji w procesie dla płatności o priorytecie
normalnym obejmuje po pierwsze dyspozycję obciążenia rachunku nabywcy
w baku. Po sprawdzeniu stanu środków na rachunku bank przekazuje zbiorczą
informację o przelewach do Krajowej Izby Rozliczeniowej, która z kolei za pomocą
instrukcji rozrachunkowych instruuje system Sorbnet2 o saldach rozliczeń
międzybankowych. Jednocześnie Krajowa Izba Rozrachunkowa informuje bank
sprzedawcy o przelewie środków od nabywcy. Na koniec bank sprzedawcy
powiadamia sprzedawcę o nowym saldzie rachunku 6. Dla płatności o priorytecie
wysokim informacje dotyczące płatności kierowane są bezpośrednio w trybie czasu
rzeczywistego z pominięciem Krajowej Izby Rozliczeniowej do Narodowego Banku
Polskiego i przetwarzane w systemie Sorbnet2.
Orkiestracja przepływu wartości w procesie jest następująca: wartość
reprezentowana przez towar jest zmierzona w jednostkach pieniężnych podczas
zawierania transakcji a następnie zdeponowana w postaci gotówki na rachunku
rozliczeniowym w banku nabywcy. Dla transakcji o niskim priorytecie bank włącza
ją następnie w ogół zdeponowanych u siebie środków i w trakcie sesji ELIXIRu
dołącza ją do transzy płatności przekazywanej Narodowemu Bankowi Polskiemu.
Narodowy Bank Polski po dokonaniu rozliczeń międzybankowych przelewa
płatność do banku sprzedawcy, skąd może być podjęta gotówką w kasie
lub za pomocą bankomatu. Dla płatności o wysokim priorytecie system ELIXIR
jest pomijany.
Wartość płatności przelewem ze względu na wartość zadysponowaną
przez nadawcę można określić, jako niską (do 1 mln. zł) lub wysoką (równą
lub wyższą od 1 mln. zł), a ze względu na umożliwienie podjęcia kwoty
przez beneficjenta na nieawizowaną i awizowaną. Taryfy bankowe przewidują tylko
dwa stałe poziomy opłat na pokrycie kosztów transakcji: opłatę niską dla przelewów
niskiego priorytetu w trybie sesyjnym o wysokości constELIXIR i opłatę wysoką
dla przelewów wysokiego priorytetu w trybie zbliżonym do trybu czasu
rzeczywistego constSORBNET2.
Czas trwania transakcji uzależniony jest
od kombinacji parametrów wartości transakcji, priorytetu, czasu zegarowego (pory
dnia) i dnia tygodnia zgodnie z zależnością (11):

5
6

https://www.banki.kir.pl/elixir/system-elixir/#opis
https://www.banki.kir.pl/elixir/system-elixir/
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Rys. 7.4: Transakcja z wykorzystaniem systemu płatności natychmiastowych.

źródło: opracowanie własne

Wadą transakcji z wykorzystaniem systemów ELIXIR i SORBNET2 dla niskich
wartości przelewu jest konieczność dokonania wyboru albo pomiędzy niskim
kosztem i stosunkowo długim czasem oczekiwania (Kuliszewski, Sieradz, 2014,
s. 133) albo relatywnie wysokim kosztem i praktycznie natychmiastowym
dokonaniem przelewu. Systemy płatności natychmiastowych oferowane przez
różne przedsiębiorstwa z branży finansowo-technologicznej oferują możliwość
dokonywania rozliczeń między organizacjami przy praktycznie zerowym czasie
transakcji w porównaniu z systemem ELIXIR i przy kosztach transakcyjnych
skalkulowanych tak by stanowiły atrakcyjną alternatywę dla opłat pobieranych
przez system SORBNET2 (Łodyga, 2015, s. 58). Przykładowa transakcja
z wykorzystaniem systemu płatności natychmiastowych jest przedstawiona
na rys. 7.4.
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Zarówno choreografia przepływu informacji, jak i orkiestracja przepływu
wartości przy płatnościach z wykorzystaniem przedsiębiorstwa pośredniczącego
za punkt początkowy obierają organizację sprzedawcy. Sprzedawca i inicjuje
dostawę towaru, i generuje informacje dotyczące parametrów przelewu w systemie
przedsiębiorstwa pośredniczącego (tytuł przelewu i numer rachunku technicznego
w banku prowadzącym rachunek rozliczeniowy nabywcy) poprzez sprzęg
biznesowo - informatyczny. Nabywca po uzyskaniu komunikatu z parametrami
przelewu od sprzedawcy, uruchamia płatność na rachunek przedsiębiorstwa
pośredniczącego w swoim banku. Pośrednik po uzyskaniu przelewu na swój
rachunek techniczny w banku nabywcy, własnymi kanałami komunikacyjnymi
przekazuje polecenie przelania zdeponowanych przez siebie środków na własnym
rachunku technicznym w banku sprzedawcy na docelowy rachunek należący
do sprzedawcy (Łodyga, 2015, s. 66), po czym może nastąpić wypłata gotówki
w formie dowolnej (okienko kasowe lub bankomat) 7.
Opisana powyżej choreografia i orkiestracja w systemie roboczym pomija
zagadnienie wypróżnienia buforu roboczego, jakim jest konto techniczne pośrednika
w banku sprzedawcy. Aby zapobiec niedostatecznej ilości środków na kontach
7

https://finanse.rankomat.pl/poradniki/express-elixir-bluecash/
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technicznych, w systemie płatności natychmiastowych istnieje wtórny obieg
informacji i wartości, wspierający pracę systemu buforów roboczych i pracujący
w tle w sposób niewidoczny zarówno dla nabywcy jak i dla sprzedawcy. System
pomocniczy pracuje z wykorzystaniem omówionego wcześniej systemu ELIXIR,
w którym dokonywany jest odroczony rozrachunek netto tak aby zapewnić
odpowiedni przepływ środków rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorstwa
pośredniczącego w bankach partnerskich (Łodyga, 2015, s. 10). Skutkiem działania
systemu pomocniczego jest właściwa alokacja środków na rachunkach technicznych
tak by zawsze miały one zachowaną płynność bez konieczności wcześniejszego
powiadamiania o zamiarze dokonania płatności przez kontrahenta (Łodyga, 2015,
s. 67). Ponadto, należy wspomnieć o występowaniu problemów związanych
z wydłużaniem czasu transakcji przez banki współpracujące z dostawcami usług
płatności natychmiastowych. Przykładowo, przy czasie propagacji transferu
wartości przez operatora BlueMedia wynoszącym poniżej 30 sekund kontrahenci
musieli oczekiwać na księgowanie środków, co najmniej 24 godziny ze względu
na opóźnienia
spowodowane
sobotnio-niedzielną
przerwą
w
banku.
W konsekwencji przelew zadysponowany w piątek nie był udostępniony przez bank
dla odbiorcy, aż do momentu zaksięgowania transakcji w poniedziałek 8.
Prioretyzacja transakcji w systemach natychmiastowych jest zawsze wysoka
z zastosowaniem kolejkowania według kolejności napływania zleceń (ang. first in –
first out, FIFO).
Wartość transakcji jest arbitralnie ograniczana przez
przedsiębiorstwo pośredniczące, w chwili pisania artykułu zarówno dla BlueMedia
jak i dla WesternUnion limit wynosi 20 000 zł. Omawiany limit wynika nie tylko
z ograniczeń płynności finansowej pośrednika transakcyjnego, ale także
z obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy pozyskanych z przestępstwa.
Western Union ogranicza pierwsze transakcje do 4 000 zł, a po spełnieniu wymogów
KYC (znaj swojego klienta) limit podnoszony jest do wartości granicznej 20 000 zł 9.
W przypadku przedsiębiorstw jest to znaczne utrudnienie, gdyż zmusza
je do rozbijania płatności przekraczających limit na transze akceptowane przez
operatora systemu10. Koszty transakcji są ustalane przez firmę pośredniczącą, –
ponieważ czas jest praktycznie zerowy, funkcja kosztowa dla nabywcy – płatnika
niezwiązanego relacją z pośrednikiem przybiera wartości uzależnione tylko
i wyłącznie od wielkości transferowanej kwoty zgodnie z zależnościami (27-37).
W wypadku klientów BlueMedia posiadających umowę, koszt usługi wynosi 1 zł
dla klientów posiadających konto bankowe powiązane z systemem BlueCash11.
Koszty wynikające z obciążeń sprzedawcy – beneficjenta, są pominięte, ponieważ
wynikają one z umów między BlueMedia a przedsiębiorstwami i ze względu
8

http://www.wykop.pl/ramka/1254793/jak-szybkie-bywaja-przelewy-bluecash/
https://www.westernunion.com/pl/pl/czesto-zadawane-pytania.html.
10
Por. komentarz użytkownika: „Liczba transakcji Blue Cash jest też zawyżana limitami, przy wyższej
kwocie trzeba ją podzielić na kilka części..” cyt za: https://www.cashless.pl/wiadomosci/konta/2528duza-zmiana-na-rynku-szybkich-przelewow-express-elixir-przescignal-blue-cash
11
https://www.wykop.pl/link/1254793/jak-szybkie-bywaja-przelewy-bluecash/
9

95

na ich niepubliczny charakter autor nie ma wiedzy o ich wielkości, a jedynie
o ich występowaniu.

Obsługa transakcji płatności natychmiastowej poprzez pośrednika z branży
technologiczno-finansowej spoza sektora bankowego angażuje zasoby 7
organizacji12. Wadą rozwiązań transakcyjnych w których w roli pośrednika
występuje firma technologiczno-finansowa, jest wypływ strumieni informacji
i wartości do podmiotu nieobjętego nadzorem bankowym sprawowanym przez
Komisję Nadzoru Finansowego 13 (Ptak, 2016, s 113). Wymienionej wady
pozbawiony jest depozytowy system płatności natychmiastowych Express Elixir
bazujący na przetwarzaniu strumienia informacyjnego w Krajowej Izbie
Rozliczeniowej (Łodyga 2015, s. 12), a strumienia wartości w systemie Sorbnet2
gdzie każdy z banków uczestniczących w systemie Express Elixir posiada bufor
roboczy w postaci rachunku powierniczego. Limit 100 000 zł dla pojedynczej
transakcji jest limitem brzegowym dla banków udostępniających usługę, a nie dla
klienta końcowego (Łodyga 2015, s. 55). System jest czynny 24 godziny na dobę
przez siedem dni w tygodniu, zapewniając czasy transakcyjne mierzone
w sekundach14. Warto jednak zaznaczyć, że występuje zjawisko ograniczania
12

nabywcy, sprzedawcy, dwóch banków, firmy pośredniczącej, Krajowej Izby
Rozliczeniowej i Narodowego Banku Polskiego.
13
https://www.banki.kir.pl/express-elixir/
14

http://www.expresselixir.pl/dla-klientow-indywidualnych/kiedy-warto-skorzystac-z-przelewunatychmiastowego/
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dostępności dobowej usługi przez banki jak przedstawiono w tabeli dostępności
usługi podawanej na stronach WWW operatora15.
Nowy typ transakcji stanowią transakcje typu p2p16 (Kierzkowski, 2014, s. 15 n.)
wykorzystujące sieć Bitcoin (przedstawiona na rys 7.5). Scenariusz transakcji jest
bardzo zbliżony do transakcji gotówkowej: po zawarciu umowy kupna nabywca
powiadamia użytkowników sieci Bitocoin o dokonaniu płatności z adresu swojego
portfela elektronicznego na adres portfela elektronicznego sprzedawcy blokując
tym samym środki własne zgodnie z zawartą umową. Po potwierdzeniu przez
innych użytkowników sieci Bitocin prawidłowego zaksięgowania transakcji
w łańcuchu rekordów księgowych typu blockchain, sprzedawca zwiększa saldo
swojego portfela o wartość uzyskaną w wyniku zbycia przedmiotu sprzedaży.
Rys. 7.5. Diagram transakcji w sieci Bitcoin.

źródło: opracowanie własne.
15

http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/
należy odróżnić p2p (peer to peer) na oznaczenie sieci bezpośredniej wymiany każdy z każdym, od
modelu transakcji osoba do osoby P2P (person to person) wymienionej przez J. Kunkowskiego i M.
Polasika (2011, s. 197)
16
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Pieniądz, jako taki jest uniwersalnym towarem wymienialnym na każdy inny,
a przypadku bitcoina towarem, jakim dokonywana jest zapłata jest informacja.
Stąd też w sieci Bitcoin choreografia przepływu informacji w procesie i orkiestracja
przepływu wartości są praktycznie tożsame. Nabywca informując sprzedawcę
o płatności już pokrywa cenę towaru, fakt ten musi być jednak poświadczony
i upubliczniony, aby zapobiec dokonaniu drugiej transakcji za pomocą środków
już raz wydanych. Wymiana towarowo pieniężna w sieci Bitcoin odbywa się
zgodnie z diagramem przedstawionym na rys. 7.5. Formuły matematyczne
kształtujące czas transakcji przedstawione są za pomocą wzoru (38). Czas transakcji
ttr jest zmienną zależną od priorytetu wyliczonego, jako suma iloczynów wartości
transferowanych i czasu ich życia podzielona przez wielkość pliku, w jakim
zapisywany jest blok transakcji. Transakcja zaczyna się z chwilą zadeklarowania
woli dokonania płatności przez nabywcę, a kończy w momencie dostatecznego
poświadczenia tejże deklaracji przez innych uczestników sieci, p2p Bitcoin.
Ponieważ usługa poświadczenia transakcji wiąże się z kosztem i czasem
dokonywania czynności notarialnych, płatnik przeznaczając większą ilość środków
na pokrycie kosztów poświadczenia zachęca większą ilość uczestników sieci
do zatwierdzenia transakcji z wyższym priorytetem. Prioretyzacja nie korzysta,
więc z kolejkowania FIFO i płatnik nie ma bezpośredniego na nią wpływu; nie może
jej wprost zadeklarować zgodnie z wzorem (38). Jednakże proste zwiększenie
tak zwanej nagrody dla górników także nie gwarantuje zwiększenia priorytetu,
a jedynie daje większe szanse na pierwszeństwo w kolejce bloków oczekujących
na potwierdzenie. Należy zaznaczyć, że wewnętrzny czas 17 dla bloku rekordu sieci
Bitcoin, jakiego używa się do wyznaczenia czasu życia transakcji mierzy się
w ilościach potwierdzeń, a czas zewnętrzny w jednostkach tradycyjnych –
sekundach i minutach. W praktyce matematyczna konstrukcja sieci Bitcoin określa
interwały czasu zewnętrznego pomiędzy transakcjami na 10 minut i transakcje
o najwyższym priorytecie powinny dążyć do zamknięcia w tym czasie. Transakcje
o zadeklarowanej gotowości do poniesienia niskich kosztów otrzymują niski
priorytet i ich poświadczenie w sieci może trwać dłużej (Łuczak, 2016, s. 94),
niekiedy nawet do 318 lub nawet 7 dni..

pojęcie czasu wewnętrznego w mechanice kwantowej omawia Janowski. (2016, s. 89n). Ze względu
na dużą użyteczność do opisu ogólnego upływu czasów w sprzężonych układach zewnętrznych
i wewnętrznych, autor zastosował je do opisu transakcji w sieci Bitcoin
18
wartość uzyskana doświadczalnie przez autora.
17
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Wyniki badań zostały przedstawione w tabeli nr 7.1. Ponieważ narzut kosztu
transakcyjnego rozumiany jako stosunek kosztu transakcyjnego do wartości
transferowanej przyjmuje bardzo małe wartości i z tego względu jest niepraktyczny
jako miara, autor wprowadził wartość do niego odwrotną – dobroć transakcji.
W elektrotechnice dobroć obwodu jest stosunkiem energii użytecznej do energii
traconej, podobnie przy analizie transakcji dobrocią transakcji jest stosunek wartości
transferowanej do wartości kosztu transakcyjnego jak przedstawiono w zależności
(38)19.

Dobroć transakcji Qtr jest parametrem użytecznym przy podejmowaniu decyzji
zorientowanych na maksymalizację wartości transferowanej, gdy zachodzi
zależność (1), nie daje jednak informacji na temat szybkości, z jaką organizacja
pośrednicząca może dostarczyć wartość od nabywcy do sprzedawcy.
Czas transakcji ttr, jako miara surowa spełnia rolę ograniczoną tylko do decyzji,
w których jedynym kryterium jest moment zamknięcia transakcji, bez względu
na koszty i zaangażowaną wartość. Biorąc powyższe pod uwagę, autor proponuje
miarę syntetyczną: zwinność transakcji Ztr będącą ilorazem dobroci transakcji Qtr
i czasu jej trwania ttr zgodnie ze wzorem (39):

Zwinność transakcji Ztr pozwala w łatwy sposób porównać różne sposoby
pośredniczenia w wymianie wartości pomiędzy kontrahentami – im jej wartość jest
19

https://en.bitcoin.it/wiki/Transaction_fees

99

wyższa, tym wpływ organizacji pośredniczącej poprzez koszty finansowe obsługi
transakcji i narzut czasowy wymiany są niższe. Konsekwentnie, im niższa zwinność
transakcji tym większe obciążenia obarczają strony transakcji ze względu
na niedoskonałość pośrednika.
Tabela 7.1. Dobroć Qtr i zwinność Ztr transakcji dla kanałów płatności
dostępnych dla organizacji działających na terenie Polski.
przedział wartości
dozwolonych dla
transakcji
1 mln zł
≥ 1 mln zł

< 1 mln zł

< 1 mln zł
< 1 mln zł
< 1 mln zł
< 1 mln zł
≤ 20 000 zł
≤ 5 000 zł
≤ 5 000 zł

≤ 20 000 zł

kanał płatności

dobroć
transakcji

Sorbnet2
1 206 252,12
(2016)
Sorbnet2
1 205 427,85
(dziennie/2016)
Sorbnet2
'symulacja
2 000,00
'dla wartości
50 000 zł
ELIKSIR
1 040,14
(04/2017)
ELIKSIR
1 040,14
(04/2017)
ELIKSIR
1 040,14
(04/2017)
ELIKSIR
1 040,14
(04/2017)
BlueMedia
1 000,00
według specyfikacji
systemu
Express ELIXIR
365,95
(04/2017)
Sorbnet2
200,00
Implementacja
W BZ WBK
Western Union
50,00
'według specyfikacji
systemu
Źródło: opracowanie własne.

100

zwinność
transakcji

4 020,84
4 018,09

6,67

0,58
0,29
0,14
0,02
3,33
24,40
0,67

0,17

Wartości w tabeli nr 7.1. wysortowano poczynając od transakcji o największej
dobroci (Qtr = 1 205 252, 12) do transakcji o najmniejszej dobroci (Qtr= 50),
co odpowiada strategii obliczonej na maksymalizację wartości przekazywanej
w transakcji przy jednoczesnej minimalizacji kosztów pośredniczenia. Wyliczone
wartości Ztr wskazują na transakcje o optymalnej charakterystyce kosztowoczasowej. Wiersze dla transakcji realizowanych za pośrednictwem systemu Elixir
i Western Union zostały zaznaczone przez zacieniowanie tak by podkreślić,
że są one najmniej korzystne oferując alternatywę wyłączną: wysoki koszt obsługi
w zamian za niski czas transmisji (Western Union) lub niski koszt pośredniczenia
okupiony skomplikowaniem funkcji kształtujących czas transakcji, co przekłada się
na zamrożenie znaczących ilości kapitału w buforach systemu finansowego.

7.4. Podsumowanie
Preferencje przedsiębiorstw w wyborze banku strategicznego obejmują między
innymi koszt usług bankowych, wydają się natomiast pomijać kwestię minimalizacji
czasu transakcji (Sroka, 2005, s. 51). Podobnie, oferta badanych przedsiębiorstw
sektora bankowego pomija aspekt szybkości transferu środków pieniężnych
ograniczając publicznie dostępne informacja na stronach WWW do prioretyzacji
wysokiej dla przelewu natychmiastowego i niskiej dla przelewu zwykłego.
Zdolność do natychmiastowego przesłania środków jest natomiast atutem
dla organizacji należących do niszy przedsiębiorstw finansowo – technologicznych
pośrednictwa transakcyjnego.
Jednakże limity brzegowe transakcji przez
nie realizowanych często są zbyt niskie, by zagrozić realnie ofercie systemu
bankowego.
Uruchomienie przelewów Express ELIXIR stanowi z jednej strony znaczącą
innowację systemową, z drugiej zaś strony upowszechnienie transakcji
natychmiastowych
z
pewnością
zaowocuje
wielorakimi
problemami
dla kontrahentów i pośredników nienawykłych do zachowań zgodnych z prawami
rządzącymi regułami transakcji czasu rzeczywistego jak przykładowo omówione
zależności dla transakcji p2 w sieci Bitcoin. Autor przewiduje, że skutkiem
upowszechnienia transakcji natychmiastowych może być:
- eliminacja z rynku podmiotów pośredniczących, jeśli ich kapitał własny będzie
zbyt mały do obsługi dużych wartości w transakcjach20.
- eliminacja z rynku podmiotów pośredniczących niezdolnych do zapewnienia
krótkich czasów transakcyjnych,
- eliminacja z rynku kontrahentów o ujemnym kapitale obrotowym (Chudzicki,
2009, s. 50),
- ujawnienie wad cywilno-prawnych i jakościowych transakcji, jakie do tej pory
Jak podają M. Gawroński i inni (2016, s. 201) w roku 2016 kapitał założycielski wymagany Dyrektywą
PSD 2 do świadczenia usług inicjowania płatności to minimum 50 tyś Euro
20
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korygowane są na etapie przygotowania transz systemu ELIXIR w bankach
oraz poprzez bankową obsługę potransakcyjną 21 (Grajek, 2014).
Zwinność transakcji Ztr, jako uniwersalne narzędzie pomiaru, jakości transakcji
angażującej więcej niż dwie organizacje pozwala ocenić zdolność transakcyjną
kontrahenta pod kątem umiejętności narzucenia kanałów płatności ułatwiających
szybki obieg płatności przy niskim wydatku na pokrycie kosztu pośrednika22.
Wykorzystanie proponowanego wskaźnika, Ztr w praktyce zarządzania relacjami
może przyczynić się do poprawienia zarządzania kapitałem obrotowym, a w
konsekwencji do większej płynności finansowej organizacji. Zwinność transakcji
ponadto wskazuje na najbardziej korzystne dla kontrahentów sposoby płatności w
wymianie towarowo – pieniężnej. Jednocześnie jest to czytelny wskaźnik dla
organizacji pośredniczących, ponieważ za jego pomocą mogą one samodzielnie
pozycjonować swoje usługi, jako wobec obecnych na rynku ofert organizacji
konkurencyjnych. Zwinność transakcji Ztr wskazuje na czynniki stanowiące o
sukcesie organizacji pośredniczącej: zdolność do obsługi transakcji o znacznej
wartości, niskie koszty, pełną dostępność i dużą szybkość działania23. Należy
jednak pamiętać, że istnienie transakcji o małej dobroci Q tr24, czy niskiej zwinności
Ztr świadczy istnieniu obszarów rynku, w których pośrednik może narzucać wysokie
koszty transakcyjne pod warunkiem spełnienia popytu na obsługę transakcji czasu
rzeczywistego w elektronicznym handlu internetowym czy pod warunkiem
zaspokojenia popytu podmiotów nieubankowionych 25.

21

http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,712,projekt-ustawy-przygotowany-wkprp-bedzie-mozna-odzyskac-pieniadze-przelane-na-zle-konto-.html oraz projekt zmian ustawowych:
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5418/712/1/s25c917052215020.pdf
22
J. Kunkowski i M Polasik (2011, s. 207)opisują zjawisko w którym transakcje handlu internetowego
cechuje asymetria zwinności wyliczanych dla tej samej transakcji: nabywcy wolą wydać towar po
uprzednim otrzymaniu płatności przelewem) a sprzedawcy preferują najpierw otrzymać towar, a dopiero
potem zapłacić pobranie.
23
R. Łodyga (2015, s. 8) za pełną dostępność uważa dostępność w ciągu 24 godzin na dobę, 7 dni w
tygodniu i 365 dni w roku.
24
Niska dobroć transakcji może wskazywać na transakcje w które zaangażowane są grupy przestępcze. W
przypadku łańcucha transakcji przestępczych kwoty transferowane umniejszane są nie tylko o prowizje
pośredników legalnych, ale także o prowizje dla „słupów” (zob. Chodziński, 2012, s. 19)
25
Analiza zjawiska transakcyjnego wykluczenia finansowego osób fizycznych została przeprowadzona
przez (Polasik, Piotrowska, 2014, s. 316 – 325). Autor uważa, iż istnieje luka badawcza dotycząca
zjawiska zdolności transakcyjnej nieubankowionych podmiotów gospodarczych, na przykład małych
przedsiębiorstw wykluczonych z obrotu bankowego skutkiem zajęć komorniczych.

.
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Transactional quality factor and agility of transactions as indicators of transactional
capabilities for organizations
Exchange of value between organisations occures directly or with aid of the intermediary
organisations (banks, financial organisations). Technical data for the transactional systems
are often unavailable for the counterparts of exchange. In result, organisations carry
transactional fees and waste processing time as optimalization of the proces is made for the
intermediary and not for the user. Paper refers the research on the offerings for transactional
services on polish market. The outcome of the research is the proposal of performance
indicators for transaction channels – Quality Factor (Qtr)and Agility Factor Ztr. Both factors
are meant to evaluate transaction channels and eventually help managers to choose those of
the lowest financial cost and minimal transaction time waste, that burden the transactional
capabilites of organizations they manage.
Keywords: transactional costs, payment channels, fin-tech systems, instant payments,
transactional capability, transactional quality factor, transactional agility factor.
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Rozdział VIII
Małgorzata Idasiak1

THE CONCEPT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN POLAND COMPARED
TO THE EUROPEAN UNION COUNTRIES
Abstract: The turn of 20th/21st centuries revealed growing social anxiety
related to responsibility of ethical management and transfer of moral standards to the field
of management. This resulted in developing universal concepts systematising areas as well as
tools supposed to support responsible economic development. The purpose of the article is to
indicate a degree of implementation of the Concept of Corporate Social Responsibility as well
as the Concept of Sustainable Development. In the theoretical part, key fields of the discussed
concepts are presented in order to indicate how different approaches are applied.
In the empirical part, a degree of using the indicated responsible solutions in Poland
and in the European Union are demonstrated.
Keywords: social responsibility, indices, management, sustainable development

8.1. Introduction
Growing processes of globalisation having influence on the intensification
of correlations of individual national economies indicate the need for changing
management of economic entities in order to avoid transferring management
irregularities, having influence on the social and economic dimensions, to the field
of domestic economy. Problems arising out of merging economies under forming
a ‘global village’ have been noticed by numerous institutions which are supposed to
guard the economic law and order. The United Nations had a considerable influence
on forming the responsible market which initiated a pioneer discussion on regulating
the
economic
development,
demography,
and
the
development
of cities out of concern for the Earth’s biosphere as early as in 1967 at the 23 rd
Session of the UN Assembly in New York, (Problems of the Human Environment).
The next step in systematising an ethical approach to management
was to establish the World Commission on Environment and Development (1983),
which consequently contributed to formulating the Concept of Corporate Social
Responsibility as well as Sustainable Development. The common genesis
of the indicated concepts often induces to likewise perceive the postulates behind
them, however, both the concept of Corporate Social Responsibility,
and the Concept of Sustainable Development organize an economic life with regard
1

Częstochowa University of Technology, Faculty of Management
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to respect for society and an ecosystem differently. Not only the goals included
differentiate them, but first of all the indices that measure a degree
of implementation of a given concept.
The publication was created in connection with the use of data analysis,
including a study of literature and official statistics. As a result of the research
carried out, main indices of the Concept of Corporate Social Responsibility
and Sustainable Development were selected. It became the basis for demonstrating
the Member States’ diversified approach under implementing and using
the strategies being discussed. The demonstrated diversity of positions
of the Community’s countries in the process of responsible management may be
practical guidelines having a favourable influence on forming both average indices
corresponding to member countries, and improve individual Member States’
conditions, (under benchmarking).

8.2. The contrast between the Concept of
Responsibility, and Sustainable Development

Corporate

Social

The Concept of Corporate Social Responsibility (CSR) is a multidimensional
approach being reflected in the field of social integration, respect
for the environment, business ethics as well as observing human rights. According to
the European Commission, CSR is defined as ‘enterprises’ responsibility
for their influence on society’2.
Activities
in
CSR
assume
transparency
and
ethicality
in carrying out operations both under the national, and international law,
and also taking into account the issue of sustainable development
as well as the stakeholders’ demands in an enterprise’s strategy3.

2

Communication from the Citizens' Committee and the Committee of the Regions, Odnowiona strategia
Unii Europejskiej na lata 2011-2014 dotycząca Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, European
Commission, Brussels 2011, pp. 7.
3
K. Amaeshi, P. Nnodim, O. Osuji, Corporate Social Responsibility, Entrepreneurship, and Innovation,
Routledge, New York 2013, pp. 7-8.
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Figure 8.1. Areas of the Concept of Corporate Social Responsibility according
to the ISO Standard 26000

Source: own elaboration under the ISO Standard 26000.
CSR ideas may be considered on an external plane when an economic entity
implementing a concept principles to the management field establishes responsible
relations
with
a further
environment,
e.g.
suppliers,
recipients
(in particular with customers), stakeholders, the local society, and a dump
stakeholder be it the environment as well as an internal plane which describes
a manner of establishing relations with internal stakeholders – employees4, (Fig.
8.1).
In the initial phase, corporate social responsibility is often perceived
as an enterprise’s philanthropy activities, however, according to Institute
for Business Value (IBM), this concept has many stages of perceiving the benefits
derived from making it a part of an organization’s strategy, (Fig. 8.2)5.

4

H. Lober, Corporate Management, Corporate Social Responsibility and Customers: An Empirical
Investigation, Diplomica, Hamburg 2012, pp. 6.
5
Evaluation of the Increase in the Competitiveness of the Regions through Corporate Social
Responsibility programme, PARP, Warsaw 2016.
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Figure 2. Stages of Evaluating the Concept of Corporate Social
Responsibility

Source: Institute for Business Value (IBM), according to Evaluation of the Increase
in the Competitiveness of the Regions through Corporate Social Responsibility
programme, PARP, Warsaw 2016.
According to IBM research, corporate social responsibility may be perceived
both as observing the law in force on a given territory, and financing social
initiatives under philanthropy. However, in further development of an entity’s
responsibility, it may evolve into a constant process of respecting the values and
principles of ethics, and consequently have influence on increasing a business unit’s
economic performance due to better solutions in an enterprise’s finance and resource
management, and also contribute to selecting contracting parties from a circle of
responsible business partners more effectively6.
Development of the concept of corporate social responsibility brought
about the formulation of indices describing enterprises’ responsible activities
in a selected area of activity, (Fig. 8.3).

6

A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, pp. 77.
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Figure 8.3. Division of CSR Concept Indices

Source: Own elaboration, under Global Reporting Initiative G4,
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-andStandard-Disclosures.pdf, (As at: 30 .10. 2017).

According to the data presented by Global Reporting Initiative (GRI),
CSR indices concentrated in the area of employment and good working conditions
include an assessment of interpersonal relations, provided and observed OHS
conditions, the scope and frequency of staff training as well as a diversity and
equality of opportunities7.
The indices that include a product and/or service describe an enterprise
in terms of responsibility for customers’ health and safety. The zone discussed may
be measured and implemented by appropriately labelling products and services, and
marketing communications8.
The next group of CSR gauges, very important from the point of view of social
order, concerns monitoring child labour, labour constraint, and discrimination.
In the environmental scope of measurement of implementation of the concept being
discussed, indicators related to the consumption of energy, water, preserving
biodiversity, generating sewage and waste, transport as well as expenses related to
nature conservation are used 9.
Under GRI economy category, the financial results, presence and a position of an
enterprise on the market are taken into account. CSR concept concerns also
7

Global Reporting Initiative G4, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf, (As at: 30.10.2017).
8
Global Reporting Initiative G4, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf, (As at: 30.10.2017).
9
T. Dąbrowski, Reputacja przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2010, pp. 169170.
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measuring such occurrences as corruption, public politics as well as respect for
competition10.
The Concept of Corporate Social Responsibility, in connection
with its universal nature and also perceiving the values of respect for natural
resources and the environment, is closely related to the idea of sustainable
development11.
According to UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization), the Concept of Sustainable Development is a ’Process aimed at
meeting the current generation’s development aspirations in a manner allowing the
next generations to realise the same aspirations’12.
Originally, the idea of sustainable development included the intensification of
activities related to achieving an improvement in the quality of life of people all over
the world, respecting non-renewable terrestrial natural resources.

Figure 8.4. Areas and Gauges of the Concept of Sustainable
Development Corresponding to them

Source: Own elaboration under A. Pawłowski, Sustainable Development as a Civilizational
Revolution: A Multidisciplinary Approach to the Challenges of the 21’ Century, Lublin
University of Technology, Lublin 2011, pp. 54-56.

In the end, the planes of the Concept of Sustainable Development along
with the intensification of the process of globalisation have been expanded
and relate to activities directed towards the human population, fauna and flora,
ecosystems, Earth’s natural resources, (in particular water, air, energy resources),
10

Global Reporting Initiative G4, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf, (As at: 30.10.2017).
11
M. Wyrwicz, Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu w wymiarze międzynarodowym, [w:]
Liberalny Kapitalizm w kryzysie. Wybrane problemy, M. Ksieżyk (red.), Krakowska Akademia im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2013, pp. 87-91.
12
UNESCO, UNESCO and Sustainable Development, http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacjint-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/, (As at: 28.10.2017).
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and also major challenges to be faced by the world, such as poverty reduction,
equality between women and men, human rights and their safety, education for all,
health, and an intercultural dialogue, (Fig. 8.4.) 13.
The areas indicated in 2015 under the summit of the Agenda for Sustainable
Development organized by the UN, in which more than 100 heads of states and
prime ministers took part, and also representatives of religious groups, business and
of civil society, were divided into seventeen goals (Fig. 8..5), 169 tasks and 304
indicators owing to which the global community is supposed to have a better life in
203014.

Figure 8.5. Seventeen goals of the Sustainable Development according
to the Agenda for Sustainable Development 2030

Source: United Nations, Sustainable Development Knowledge Platform,
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300, (As at: 28 .10. 2017).

The goals of the Sustainable Development may additionally be divided into15:
• An Aspect of Development - is above all a fight against extreme poverty reaching
billion people, and also a fight against illegal practices, such as juvenile labour. It is
called for support for smaller economic entities (being closer to society which can
employ poor people at their places of residence) by large organizations.
13

United Nations, Sustainable Development Knowledge Platform,
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300, (As at: 28.10.2017).
14
Uniten Nations, Sustainable Development Goals,
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/, (As at:
28.10.2017).
15
Sustainable Development In the European Union,
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7745644/KS-02-16-996-EN-N.pdf, (As at:
28.10.2017).
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• An Aspect of Human needs and capabilities – a widely understood education
of society not only under the educational system, but above all in the context
of business – on-the-job training, (enhancing employees’ qualifications, programs
for job-seekers, applications with free courses, training courses). To this end, also
the issue of respect for women’s rights (access to education, correlation of earnings
with labour productivity) is particularly emphasised.
• An Aspect of Health – an increased fight against HIV/AIDS by delivering,
by pharmaceutical concerns, medicines with price affordability at a level enabling
purchasing them by developing countries.
• An Aspect of a Raw Material Triad (food, water, energy) – an improvement in the
quality in agriculture of less developed countries, by delivering plant protection
products at process affordable for the countries being discussed. Offering access to
water and caring for respect for it. Changing energy sources from mining raw
materials which are the main reason for global climate changes for renewable energy
sources.
• An Aspect of Environment which is to foster Human development – providing
stability and peace that fosters investment projects and economic activities and an
improvement in the quality of life of society, and also providing equal access
opportunities to world ICT networks as well as to an adequate infrastructure, which
will enable economic development of a given country and benefits derived from it
for the entire population.
• An Aspect of Government and Human Rights – division of competence and tasks
between the administration, and the business sphere in combating corruption.
Human Rights in business are above all working standards and monitoring a supply
chain, reducing a share of unfair competition related to exploitation of people.

8.3. Selected indicators of implementation of the concept of Corporate
Social Responsibility in the European Union countries
According to the World Economic Forum, social and environmental problems
are becoming the most serious hazards for the present world which are of much
greater significance than the economic hazards which can be managed more and
more effectively. However, the social and ecological issues are closely correlated
with the economic issues, therefore, in order to achieve better quality of life of
society, complete integration of the aspects mentioned is necessary16.
Poland as a Member State of the European Union since 2004 has been increasing
its economy capability, Since 2008, GDP has been increasing, in the last examined

16

World Economic Forum, The UN has a 17-step plan to save the Word,
https://www.weforum.org/agenda/2017/08/the-un-has-a-17-step-plan-to-save-the-world/, (As
at: 28.10.2017).
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quarter, it was 3.9%17. According to the Central Statistical Office of Poland,
a number
of
people
applying
for
jobs
has
been
dropping,
in .10. 2017, the number of the registered unemployed was 1117.1 thousand people,
in connection with which the rate of registered unemployment decreased
to 6.8%18.
Over the last decade, the rate of household and domestic savings fell
significantly. In Poland, it was almost 5% in 2010, whereas only 1.77% in 2015.
Average savings of the European Union households have remained at a stable level
for many years and accounted for 11% of revenue, (Fig. 8.6.).
An inhabitant of Luxembourg and Switzerland saves the most – 20%
in Luxembourg and 20% in Switzerland 19.

Figure 6. Household Saving Rate in the European Union Countries

Source:
Own
elaboration
under:
Eurostat,
Household
saving
rate,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do;jsessionid=VjNt5MvYYoiconTDDPk1o42mVLdCA
7BxIXzKUkzBXwUdKzMmz0iB!800505858?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdec240, (As at: 30 .10. 2017).

According to the latest ranking of the World Bank determining the ease
of doing business, Poland is in 27th position(for 190 countries surveyed). This year's
17

Central Statistical Office, Wybrane kwartalne wskaźniki makroekonomiczne,
http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/1/5/kwartal
ne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_ii.xlsx, (As at: 30.10.2017).
18
Central Statistical Office, Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne,
http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/1/5/wybran
e_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne__cz_i_.xls, (As at: 30.10.2017).
19
Eurostat, Household saving rate,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do;jsessionid=VjNt5MvYYoiconTDDPk1o42mVLdCA
7BxIXzKUkzBXwUdKzMmz0iB!800505858?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdec240, (As at: 30.10.2017).
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result is lower than in the last quotation, when Poland recorded the highest result in
the ranking - 24th place. Despite lower scores, the score of the country (relative to
the previous year) has increased, but other countries in the classification have led to
more Doing Business reforms. Leader of the Doing Business 2018 ranking is (for
the second time) New Zealand. Singapore was also on the podiumand Denmark. The
USA, the United Kingdom, Norway and Sweden also recorded the top ten.
The Czech Republic, Slovakia is in the 30th position and Hungary
has a score of 48. Lower listing (Poland), Spain, France, Switzerland and Italy20.
From the research carried out by the European Commission, it appears
that Poland takes 36th place (the highest in history) among one hundred and fortyeight (148) countries examined in the context of competitiveness. Switzerland,
Singapore, and the United States achieved the highest results in the entire ranking.
Distribution of a degree of competitiveness in Europe is uneven, a situation of
the states in the south of Europe still remains at a lower level, (Fig. 8.7.). Poland has
been registering systematic increases in an improvement in the infrastructure and the
quality of education. In the last ranking, small increases in the rate of innovation of
the technological base were also observed. Without a doubt, a barrier
to competitiveness is the complexity of the Polish law, an insufficient level of social
trust to institutions, duration of procedures related to starting economic activity and
weak
assessments
of
the
efficiency
of
labour
market.
In the same group of competitiveness (as Poland according to the ranking),
there also are the Czech Republic, Spain, Kuwait, Chile, and Portugal 21.
In the international arena, a degree of innovation in the EU is still lower
than in Australia, Canada, Japan, South Korea, and the United States. Differences
between the EU, and Canada and the United States have reduced
(taking into account the results from 2010), but an advantage of Asian countries,
in particular Japan and South Korea have increased. This fact is related to the pace
of changes taking place in East Asia, the rate of increase in innovation in Japan
exceeds the EU rate three times, and the innovation increase rate in South Korea
is four times the EU rate22.

20

Doing Business, http://www.doingbusiness.org/rankings, (As at: 31.10.2017).
European Commission, European Innovation Scoreboard 2017 – Executive
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/23983/attachments/1/translations/en/renditions/pdf,
30.10.2017).
22
European Commission, European Innovation Scoreboard 2017 – Executive
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/23983/attachments/1/translations/en/renditions/pdf,
30.10.2017).
21
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summary,
(As at:
summary,
(As at:

Figure 8.7. The Indicator of Innovation of the European Union
Countries

Source:
European
Commission,
European
Innovation
Scoreboard
2017,
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en (As at: 30.10.
2017).

According to the Central Statistical Office of Poland, at the turn of 2014-2016,
innovative activity among industrial enterprises was 20.3%, and a degree of
innovation of the service sector amounted to 14.5% of service enterprises.
The amount of expenditure on innovative activity in 2016 was respectively PLN
28304.7 million and PLN 10706.2 million 23. In 2016, a decrease in publishing
activity (0.09% compared to 2015) as well as a reduction in the volume of market
studies and public opinion (1.7%) were registered24.
On social responsibility, also a degree of remuneration of a given society
and the amount of fee linked to labour productivity irrespective of the type
of sex have influence. According to Eurostat’s data, an average remuneration
in the European Union countries is EUR 2,468. In Poland, during the same period,
the amount of average pay was EUR 1,688. The only Member States where

23

Central Statistical Office, Działalność innowacyjna w Polsce w latach 2014-2016,
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5496/14/4/1/dzialal
nosc_innowacyjna_przedsiebiorstw_w_polsce_w_latach_2014-2016.pdf, (As at: 30.10.2017).
24
Central
Statistical
Office,
Roczne
wskaźniki
makroekonomiczne,
http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/1/5/roczne_
wskazniki_makroekonomiczne_cz_iii.xlsx, (As at: 30.10.2017).
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remuneration was lower were Hungary, Estonia, the Czech Republic, Slovakia,
Latvia, Lithuania, Romania, and Bulgaria25.

Figure 8.8. Minimum Monthly Wage in the European Union Countries

Source:
Eurostat,
National
minimum
wages
in
the
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7860532/3-10022017-APEN.pdf/b5027315-0570-45df-9eb6-0cfda2f13dbc, (As at: 30 .10. 2017).

EU,

The minimum remuneration was accepted in twenty-two out of twenty-eight
countries of the European Union. The countries where the minimum wage is not
in effect are Denmark, Austria, Finland, Sweden, Cyprus, and Italy.
In Poland, the amount of minimum fee is EUR 493, (Fig. 8.8). A man’s average
remuneration compared to a woman’s average remuneration is higher by 7.7%26.
8.4. The Selected Indicators of Implementation of the concept of Sustainable
Development in the European Union Countries
According to the data presented by the UN, HDI index (Human Development
Index) in Europe and central Asia countries is 0.756. In Poland, during the same
25

Eurostat, National minimum wages in the EU,
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7860532/3-10022017-AP-EN.pdf/b5027315-0570-45df9eb6-0cfda2f13dbc, (As at: 30.10.2017).
26
Eurostat, National minimum wages in the EU,
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7860532/3-10022017-AP-EN.pdf/b5027315-0570-45df9eb6-0cfda2f13dbc, (As at: 30.10.2017).
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period, HDI index was 0.855 (Fig. 8.9.) and increased over the last five years by
8.3%27.

Figure 8.9. HDI index in the European Union Countries

Source: United Nations Development Programme, Human Development Report
2016, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf,
(As at: 30.10. 2017).
An essential social aspect is the issue of a share of people at risk of poverty
or social exclusion, these people account for 23.4% in the European Union
countries, (data for 2016). This problem is seen most in Bulgaria (40.4%), Romania
(38.8%) as well as Greece (35.6%). To this end, Poland is below the EU average
(21.9%)28.
A leading trend in the EU countries is elderly employees’ work, on average
55.3% of the European society at the age of sixty-four and older
is still employed, most of them inhabit Scandinavian countries 29.

27

United
Nations
Development
Programme,
Human
Development
Report
2016,
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf, (As at: 30.10.2017).
28
Eurostat,
People
at
risk
of
poverty
or
social
exclusion,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc100&plugin=1,
(As at: 29.10.2017).
29
Eurostat,
Employment
rate
of
older
workers,
age
group
55-64,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem050&plugin=1,
(As at: 29.10.2017).
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Social and economic conditions prevailing in Europe translate into life
expectancy of its people. The European Union citizen’s average life expectancy
is eighty-three years for women and seventy-eight years for men. (In Poland 82 and
74 years respectively). At the turn of the studied period, an extension of the EU
citizens’ average life expectancy is observed, which in connection with a falling
fertility rate causes population ageing, (Fig. 8.10)30.

Figure 8.10. The European Union Citizen’s Average Life Expectancy

Source:
Own
elaboration,
under
Eurostat,
Life
expentancy,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=xmRtBXJk4jBSS
6HGZXvJlZpE79T0LmqpJp_rTSeZtnl4zA1zsY0W!800505858?tab=table&plugin=1&pcode=tsdph100&language=en, (As at: 30 .10.
2017).
A method for developing an economy based on using innovations limiting an
adverse influence of production activity on the environment, increasing nature
resistance to loads and/or ensuring greater efficiency and responsibility in using
natural resources, is described by the eco-innovation index31.

30

Eurostat, Life expentancy,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=xmRtBXJk4jBSS6HGZXv
JlZpE79T0LmqpJp_rTSeZtnl4zA1zsY0W!800505858?tab=table&plugin=1&pcode=tsdph100&language=en, (As at: 30.10.2017).
31
European Commission, Eco-innovation - the key to Europe's future competitiveness,
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/ecoinnovation/pl.pdf, (As at:
30.10.2017).
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Figure 8.11.. Formulation of the Eco-Innovation Index in the European
Union Countries (EU =100)

Source:
Own
elaboration
under:
Eurostat,
Eco-innovation
index,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2
020_rt200&plugin=1 (As at: 31 .10. 2017).
The market of eco-innovations market increases as their potential increases.
An index of increase in environmental technologies of some sectors in Europe
and in the world is substantial – more than 20% annually in the field of renewable
energy sources, as e.g. wind power plants. Europe has approximately one third
of the world market of ecological technologies. It is estimated that the sector being
discussed creating the EU economy is to double to a level of EUR 1 billion
by 202032. According to Eurostat’s research, the biggest eco-innovators
within the Community’s countries are Finland, Sweden, Great Britain, Luxembourg,
Germany, and Denmark, (Fig. 8.11). Over the studied period, Poland increased its
potential for eco-innovations (2010 – 61, 2016- 72 compared to the EU= 100)33.
An index of aggregate expenditure on research and development
in the European Union countries is at a level of 2.03% of GDP (2015). For years
32

European Commission, Eco-innovation,
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/eco_innovation/pl.pdf, (As at: 31.10.2017).
33
Eurostat, Eco-innovation index,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_rt200&plugin=1
, (As at: 31.10.2017).
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the greatest amounts of funds for R+D has been allotted in Sweden (3.26%), Austria
(3.07%), Denmark (3.03%), Finland (2.9%), and Germany (2.87%). The greatest
growth dynamics over the last five years was registered in the Czech Republic
(an increase by 0.61%), and Slovakia (an increase by 0.56%). In 2015, Poland
allotted 1% of GDP (in 2010, it was 0.72%). Compared to the Community, Asian
countries have been allotting larger amounts of funds for development – Japan
as early as in 2010 was allotting 3.25% of GDP, and has been increasing expenditure
on R+D sector every year, whereas South Korea has been allotting more than 4%
of GDP since 2012, which indicates far-reaching trends towards greater significance
of knowledge and innovation34.
One of the social problems of Europe is a degree of young people aged 15 to 24
who do not study and remain outside the labour market. On average, 11.03% of the
European Union citizens in the discussed age bracket does not continue education
and is not interested in taking up a JOB. This problem is seen most in Italy (19.9%),
Bulgaria (18.2%), Romania (17.4%) and Croatia (16.9%). In Poland, an index
of unemployed and not studying people aged 15 to 24 has remained (since five
years) at a fixed level, which is slightly lower than the EU average - 10.5%35.
Nearly every sixth inhabitant of the European Union is struggling with noise
at the place of settlement. Noise has the greatest influence on health
of the inhabitants of Malta (26.2%), Germany (25.2%) and the Netherlands (24.9%).
In Poland, only 13% of inhabitants live in noisy conditions, however, taking into
account the index dynamics, this proportion has been systematically falling since
2005 (in 2005, it was 21.4%)36.
A level of road safety in the European Union countries has been rising.
In 2015, nine hundred and twenty-eight people died on roads belonging
to the Community’s countries (in 2005 – 1505 people). Germany (3459 people),
France (3459 people), and in Italy (3428 people) are the least safe. Poland with the
result of two thousand, nine hundred and thirty-eight (2938) deaths as a result
of a road accident is one of the leaders of this shameful ranking. The least road
events with the fatal result in 2015 were registered in Malta (11 people), Iceland
(16 people), and in Luxembourg (36 people)37.
34

Eurostat, Total R&D expenditure,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec320&plugin=1,
(As at: 31.10.2017).
35
Eurostat, Young people neither in employment nor in education and training (15-24 years) - % of the
total population in the same age group,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do;jsessionid=tPtxo8YIpSONXHwugTnOD1jvMu_8J9QHKZGSG
09IG9mCVyL0tuFs!-1750503842?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tipslm90, (As at:
31.10.2017).
36
Eurostat, Proportion of population living in households considering that they suffer from noise,
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A degree of society involvement in parliamentary aspects has been decreasing.
It is estimated that 71.3% of the European Union citizens took an active part
an election in 2004, in 2014% this rate decreased to 68%. Decisions are made
the most actively by Luxembourgers (91.1%). Poland with the result of 48.9% is one
of the countries the least involved in the political life38.
Under responsible use of raw materials and production, in the European Union
countries the consumption of individual types of materials, generation of waste as
well as emission of harmful substances are measured. An average quantity
of generated waste in the EU countries is 463.37 kilogrammes per capita. The
greatest quantities of rubbish are generated by Denmark (789kg), Switzerland
(725kg), Cyprus (638kg), and Luxembourg (625kg). Poland belongs to a group
of countries littering Europe the least – 286 kilogrammes of generated waste per one
Pole39. Legal regulations on the territory of the Community’s countries brought
about a reduction in CO2 emission. Since 2000, this rate has reduced by 10.9%
on the territory of the European Union. The biggest reduction was registered
by Iceland (52%), Finland (25.8%), and Denmark (24.2%). An emission of carbon
dioxide has only increased dramatically in Bulgaria (an increase by 12%). In Poland,
during eleven years, an emission of CO2 to the atmosphere was reduced by 8.5%40.

8.5. Summary
A dynamically changing economic environment, creating new economic
alliances and in connection with this a growing disproportion in access to raw
materials, products and services is contributing to an increase in problems related
to the quality of life of the Earth’s inhabitants, and also destroying biodiversity.
According to the World Economic Forum, the most serious hazards for the present
world are not economic problems anymore (managing which is easier), but above all
social and environmental ones which it is only now being tried to influence
and assess using management concepts developed not long ago.
The concepts discussed in the article are a multidimensional perspective
of economic strategies supposed to influence the ethical context of management,
respect for the biosphere and society. A common origin of the concept of Corporate
Social Responsibility and Sustainable Development influences a low degree
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of differentiation of areas as well as indicators and indices relevant to each
approach.
Rather short period of development (since the 20 th c.) of initiatives as well as
political, cultural, and economic conditions influence an unequal degree
of implementation of responsible management in the European Union countries.
Poland as the EU Member State since 2004 has been adapting its policy to legal
conditions of the Community’s countries. Owing to restructuring the domestic
economy, GDP has been increasing since 2008. In .10. 2017, GDP growth rate was
3.9%. According to the Central Statistical Office of Poland a number of people
applying for jobs has also been dropping, during the same period, the number
of the registered unemployed was 1117.1 thousand people in connection with which
the rate of registered unemployment was 6.8%.
Due to an improvement in the infrastructure, introducing innovations
and enhancing the quality of education, the Polish economy is becoming more
and more competitive. According to the European Commission, an adverse
influence on the country’s competitiveness, the complexity of the Polish law,
an insufficient level of social trust to institutions, bureaucratic procedures related
to starting economic activity and weak assessments of the efficiency of labour
market has.
The Community’s sustainable development is related to moulding the financial
market in a responsible manner, respecting ethics, justice, human rights and the
environment. As part of fighting against poverty and exclusion (23.4% of the EU
inhabitants), twenty-two (22) out of twenty-eight (28) Member States introduced
the minimum wage, (the minimum wage is not in effect in Denmark, Austria,
Finland, Sweden, Cyprus and Italy). In Poland, the amount of the minimum fee
is EUR 493. Whereas an average remuneration in the European Union countries
is EUR 2,468. In Poland, during the same period, the amount of average pay was
EUR 1,688. A man’s average remuneration compared to a woman’s average
remuneration in the EU is higher by 7.7%.
Growing expenditure on research and development (2.03% of GDP of the EU
countries in 2015) translates into creating and using innovations, in particular ecoinnovations. According to Eurostat’s research, the biggest eco-innovators within the
Community’s countries are Finland, Sweden, Great Britain, Luxembourg, Germany,
and Denmark. An index of increase in use of pro-environmental technologies,
in particular renewable energy sources, of the EU countries increased to 20%.
Compared to the Community, Asian countries have been allotting greater
amounts of funds for development – Japan as early as in 2010 was allotting 3.25%
of GDP, and has been increasing expenditure on R+D sector every year, whereas
South Korea has been allotting more than 4% of GDP since 2012, which indicates
far-reaching trends towards greater significance of knowledge and innovation.
Under responsible use of raw materials and production, in the European Union
countries the consumption of individual types of materials, generation of waste
as well as emission of harmful substances are measured. An average quantity
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ofgenerated waste in the EU countries is 463.37 kilogrammes per capita. Poland
belongs to a group of countries littering Europe the least – 286 kilogrammes
of generated waste per one Pole.
One of the social problems of Europe is a degree of young people aged 15 to 24
who do not study and remain outside the labour market. On average, 11.03% of the
European Union citizens in the discussed age bracket does not continue education
and is not interested in taking up a job. This problem is seen most in Italy (19.9%),
Bulgaria (18.2%), Romania (17.4%) and Croatia (16.9%). In Poland, an index of
unemployed and not studying people aged 15 to 24 has remained (since five years)
at a fixed level, slightly lower than the EU average - 10.5%.
The Community’s developing market influences the quality of Europeans’ life.
Nearly every sixth inhabitant of the European Union is struggling with noise at the
place of settlement. Noise has the greatest influence on health of the inhabitants of
Malta (26.2%), Germany (25.2%) and the Netherlands (24.9%). In Poland, only
13% of inhabitants live in noisy conditions, however, taking into account the index
dynamics, this proportion has been systematically falling since 2005 (in 2005,
it was 21.4%).
The quoted data indicate that with an increase in implementation of both the
Concept of Corporate Social Responsibility, and Sustainable Development, positive
changes related to an improvement in the quality of life are observed on the territory
of the European Union. Average indicators and indices for all countries of the
Community are at a more favourable level every year. The Member States
demonstrating a high aspect of implementation of environmental, ethical, and
economic recommendations are more and more effectively using their natural
resources and reducing a harmful effect of the economy on the environment, An
exception is indices of noise levels, characteristic of large agglomerations as well as
an indicator of waste generation.
The Member States’ diverse approaches under implementing and using the
concepts being discussed may be a cause and effect study of activities influencing
the quality of life of the Member States’ populations, (under benchmarking) as well
as of an ecosystem under the sustainable development so that the current
generations’ needs do not threaten opportunities of satisfying them by the next
generations.
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KONCEPCJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W POLSCE NA TLE
KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Streszczenie: Przełom XX/XXI wieku ukazał rosnące niepokoje społeczeństwa
związane z odpowiedzialnością etycznego gospodarowania i przenoszenia norm moralnych
na grunt zarządzania. Efektem tego było stworzenie uniwersalnych koncepcji
systematyzujących obszary oraz narzędzia mające wspierać odpowiedzialny rozwój
gospodarczy. Celem artykułu jest wskazanie na stopień implementacji Koncepcji Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu oraz Koncepcji Zrównoważonego Rozwoju. W części
teoretycznej zaprezentowano kluczowe dziedziny omawianych koncepcji w celu wskazania
różnorodności podejść. W części empirycznej wykazano stopień wykorzystywania
wskazanych odpowiedzialnych rozwiązań w Polsce oraz Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność, wskaźniki, zarządzanie, zrównoważony
rozwój

Literature
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Amaeshi K., Nnodim P., Osuji O., Corporate Social Responsibility,
Entrepreneurship, and Innovation, Routledge, New York 2013.
Dąbrowski T., Reputacja przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer business,
Kraków 2010.
European Commission, European Innovation Scoreboard 2017 – Executive
summary,
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/23983/attachments/1/translations/en/r
enditions/pdf, (As at: 30.10.2017).
European Commission, European Innovation Scoreboard 2017,
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en (As
at: 30.10.2017).
Eurostat, Eco-innovation index,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcod
e=t2020_rt200&plugin=1 (As at: 31.10.2017).
Eurostat, Employment rate of older workers, age group 55-64,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcod
e=tesem050&plugin=1, (As at: 29.10.2017).
Eurostat, Greenhouse gas emissions intensity of energy consumption,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcod
e=tsdcc220&plugin=1, (As at: 31.10.2017).
Eurostat, Household saving rate,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do;jsessionid=VjNt5MvYYoiconTDDPk1
o42mVLdCA7BxIXzKUkzBXwUdKzMmz0iB!800505858?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdec240, (As at:
30.10.2017).

126

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Eurostat, Life expentancy,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=xmRtBXJk4j
BSS6HGZXvJlZpE79T0LmqpJp_rTSeZtnl4zA1zsY0W!800505858?tab=table&plugin=1&pcode=tsdph100&language=en, (As at:
30.10.2017).
Eurostat, Municipal waste generation and treatment,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=i5xubNiCereYa_EP1FbBKymLGPVI8BveRtiFjUSOrff5GX_CkD7!5994481?ta
b=table&plugin=1&pcode=tsdpc240&language=en, (As at: 31.10.2017).
Eurostat, National minimum wages in the EU,
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7860532/3-10022017-APEN.pdf/b5027315-0570-45df-9eb6-0cfda2f13dbc, (As at: 30.10.2017).
Eurostat, People at risk of poverty or social exclusion,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcod
e=tsdsc100&plugin=1, (As at: 29.10.2017).
Eurostat, People killed in road accidents,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcod
e=tsdtr420&plugin=1, (As at: 31.10.2017).
Eurostat, Proportion of population living in households considering that they
suffer from noise,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcod
e=tsdph390&plugin=1, (As at: 31.10.2017).
Eurostat, Total R&D expenditure,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcod
e=tsdec320&plugin=1, (As at: 31.10.2017).
Eurostat, Voter turnout in national and EU parliamentary elections,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcod
e=tsdgo310&plugin=1(As at: 31.10.2017).
Eurostat, Young people neither in employment nor in education and training
(15-24 years) - % of the total population in the same age group,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do;jsessionid=tPtxo8YIpSONXHwugTnO
D1jvMu_8J9QHKZGSG09IG9mCVyL0tuFs!1750503842?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tipslm90, (As at:
31.10.2017).
Evaluation of the Increase in the Competitiveness of the Regions through
Corporate Social Responsibility programme, PARP, Warsaw 2016.
Global Reporting Initiative G4,
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-ReportingPrinciples-and-Standard-Disclosures.pdf, (As at: 30.10.2017).
Central Statistical Office, Działalność innowacyjna w Polsce w latach 20142016,
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5496/

127

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.
31.

32.
33.

14/4/1/dzialalnosc_innowacyjna_przedsiebiorstw_w_polsce_w_latach_20142016.pdf, (As at: 30.10.2017).
Central Statistical Office, Roczne wskaźniki makroekonomiczne,
http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/177
2/1/5/roczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_iii.xlsx, (As at: 30.10.2017).
Central Statistical Office, Wybrane kwartalne wskaźniki makroekonomiczne,
http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/177
2/1/5/kwartalne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_ii.xlsx, (As at: 30.10.2017).
Central Statistical Office, Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne,
http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/177
2/1/5/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne__cz_i_.xls, (As at:
30.10.2017).
Institute for Business Value (IBM), za Ewaluacja programu Zwiększenie
konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu,
PARP, Warszawa 2016.
European Commission, Eco-innovation - the key to Europe's future
competitiveness,
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/ecoinnovation/pl.pdf, (As
at: 30.10.2017).
European Commission, Eco-innovation,
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/eco_innovation/pl.pdf, (As
at: 31.10.2017).
Communication from the Citizens' Committee and the Committee of the
Regions, Odnowiona strategia Unii Europejskiej na lata 2011-2014 dotycząca
Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, European Commission,
Brussels 2011, s. 7.
Lober H., Corporate Management, Corporate Social Responsibility and
Customers: An Empirical Investigation, Diplomica, Hamburg 2012.
Norma ISO 26000 Wytyczne dotyczące Społecznej Odpowiedzialności, Polski
Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2010.
Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania
przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
Pawłowski A., Sustainable Development as a Civilizational Revolution:
A Multidisciplinary Approach to the Challenges of the 21’ Century, Lublin
University
of Technology, Lublin 2011.
Ranking Doing Business, http://www.doingbusiness.org/rankings, (As at:
31.10.2017).
Sustainable Development In the European Union,
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7745644/KS-02-16-996-ENN.pdf, Stan na dzień 28.10.2017).

128

34. UNESCO, UNESCO and Sustainable Development,
http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonegorozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/, (As at: 28.10.2017).
35. United Nations Development Programme, Human Development Report 2016, ,
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf,
(As at: 30.10.2017).
36. United Nations, Sustainable Development Knowledge Platform,
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300, (As at: 28.10.2017).
37. Uniten Nations, Sustainable Development Goals,
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/,
(Stan na dzień 28.10.2017).
38. World Economic Forum, The UN has a 17-step plan to save the Word,
https://www.weforum.org/agenda/2017/08/the-un-has-a-17-step-plan-to-savethe-world/, (Stan na dzień 28.10.2017).
39. Wyrwicz M., Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu w wymiarze
międzynarodowym, [w:] Liberalny Kapitalizm w kryzysie. Wybrane problemy,
Ksieżyk M. (red.), Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
Kraków 2013.

129

Rozdział IX
Sylwia Bąk1

REALIZACJA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH ENERGETYCZNYCH
Streszczenie: Niniejsze opracowanie zawiera teoretyczne podstawy koncepcji społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR) ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających
z implementacji jej zasad w branży energetycznej wraz z wynikami badań empirycznych
dotyczących CSR wiodących podmiotów polskiego sektora energetycznego. Celem badań
było scharakteryzowanie kluczowych aspektów funkcjonowania tej koncepcji w badanych
podmiotach. Charakterystyka ta nakierowana była w szczególności na analizę działań
badanych podmiotów w zakresie CSR, w odniesieniu do kluczowych kierunków ich strategii
zrównoważonego rozwoju: rynku, klientów, pracowników, środowiska oraz społeczności
lokalnych. Przeprowadzona analiza umożliwiła również sformułowanie zagregowanych
wniosków dotyczących cech wspólnych implementacji polityki CSR w badanych podmiotach,
dając obraz efektów jej realizacji w polskiej branży energetycznej.
Słowa kluczowe: sektor energetyczny, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
zrównoważony rozwój.

9.1. Wprowadzenie
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility)
jest sferą zarządzania przedsiębiorstwem, ukierunkowującą działania zarządcze na
m.in. kształtowaniu pozytywnych relacji z grupami interesariuszy oraz na różnych
aspektach ochrony środowiska. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu
nazywana również koncepcją zrównoważonego rozwoju, staje się często
w obecnych warunkach gospodarczych nieodłącznym elementem budowy strategii
przedsiębiorstw.
Nadrzędnym celem niniejszego opracowania jest charakterystyka głównych
aspektów implementacji koncepcji CSR w polskich podmiotach energetycznych.
W części teoretycznej skupiono się na podstawach koncepcji społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz na analizie słuszności jej wdrażania
w branży energetycznej, natomiast część praktyczna zawiera wyniki badań
dotyczące realizacji działań z zakresu CSR w czterech wiodących
przedsiębiorstwach polskiego sektora energetycznego.
1
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Finansów i Zarządzania

130

9.2. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
Pojawienie się pojęcia „społeczna odpowiedzialność biznesu” ma swoje początki
u schyłku XIX wieku, kiedy to miała miejsce rewolucja przemysłowa. Wówczas
wyznawano ideę głoszącą, że osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny
ponosić odpowiedzialność za swoje działania wobec społeczeństwa. Obecne
spojrzenie na tematykę społecznej odpowiedzialności jest jednak o wiele szersze
i dotyczy wszystkich relacji i powiązań, które mogą zachodzić pomiędzy biznesem
a społeczeństwem. W warunkach obecnej globalizacji, która wymusiła niejako
konieczność dokonania wielu zmian w biznesie, pojawiły się całkiem nowe
wyzwania dla przedsiębiorców, wymagające od nich sprostania oczekiwaniom wielu
grup interesariuszy i społeczności lokalnych. Nowe wymagania dla biznesu
sformułowała również koncepcja zrównoważonego rozwoju gospodarczego Europy.
Wymagania te zostały określone w Lizbonie w 2000 r. podczas Szczytu Unii
Europejskiej. Zrównoważony rozwój w biznesie miał od tej pory realizować zasadę
prowadzenia działalności gospodarczej w taki sposób, aby generowanie zysków
następowało z zachowaniem zasad etyki oraz ograniczeniem negatywnego wpływu
na środowisko [1].
Społeczna odpowiedzialność została zdefiniowana w Zielonej Księdze Komisji
Europejskiej. Według tej definicji, CSR jest to dobrowolne uwzględnianie przez
podmioty gospodarcze ekologicznych oraz społecznych aspektów w swojej
działalności oraz w kontaktach z grupami interesariuszy [2].
Uwzględnienie oczekiwań społecznych w prowadzeniu działalności
gospodarczej jest momentem rozpoczęcia dążenia przedsiębiorstwa do trwałego
i zrównoważonego rozwoju [3].
Zrównoważony rozwój rozumiany, więc jako proces tworzenia dobrobytu
materialnego
z uwzględnieniem dóbr społecznych oraz jakości środowiska, poprzez swoje cele
ekonomiczne, ekologiczne i społeczne doskonale wpisuje się w koncepcję
społecznej odpowiedzialności biznesu. Do głównych przyczyn obecnego wzrostu
zainteresowania koncepcją odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw zalicza się
[4]:
 postępujący stale proces globalizacji w gospodarce,
 zwiększone oczekiwania w zakresie wiarygodności i przejrzystości
prowadzenia działalności gospodarczej,
 wzrost oczekiwań, co do zaspokajania potrzeb społecznych
oraz ekologicznych,
 negatywny stosunek społeczny do agresywnego marketingu,
 potrzebę wdrażania etycznych zasad w zakresie konkurencji.
Istnieją cztery główne wymiary społecznej odpowiedzialności, do których
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zalicza się: odpowiedzialność ekonomiczną, odpowiedzialność prawną,
odpowiedzialność etyczną oraz odpowiedzialność filantropijną [5].
Dzięki realizacji koncepcji CSR, oprócz korzyści dla grup interesariuszy,
przedsiębiorstwa mają możliwość wnoszenia swojego wkładu w szeroko rozumiany
rozwój społeczny [6]. Ponadto do głównych korzyści dla przedsiębiorstwa
stosującego zasady CSR zalicza się poprawę konkurencyjności oraz wzmacnianie
pozytywnego wizerunku [7].
Aby przedsiębiorstwa mogły efektywnie zarządzać swoim działaniem
społecznym, muszą dokonać, więc identyfikacji wszystkich grup interesariuszy
(stakeholders), z którymi pozostają w relacjach. Do grup tych, oprócz klientów,
akcjonariuszy, konkurentów, dostawców, kooperantów, władz i społeczności
lokalnych zalicza się również pracowników, którzy w koncepcji społecznej
odpowiedzialności mają szczególne miejsce [8].
Implementacja zasad CSR wobec pracowników wymaga analizy wpływu działań
wynikających z jej polityki na motywację i lojalność tej grupy interesariuszy.
Społeczna odpowiedzialność ukierunkowana na pracowników powinna
koncentrować się na: warunkach zatrudniania i wynagradzania, edukacji i rozwoju,
bezpieczeństwie i zdrowiu, zaangażowaniu i motywacji do pracy, poczuciu
satysfakcji i równych szans, wolontariacie pracowniczym oraz zachowaniu
równowagi pomiędzy życiem zawodowym i życiem osobistym [9].

9.3. Społeczna odpowiedzialność w branży energetycznej
Definicja społecznej odpowiedzialności w odniesieniu do branży energetycznej
została zaproponowana przez Urząd Regulacji Energetyki i brzmi następująco:
„Społeczna odpowiedzialność biznesu – jest to strategia harmonijnie łącząca etyczne
i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej z jej dominującym atrybutem,
czyli efektywnością, eksponująca jawność, przejrzystość działania, rzetelność wobec
klientów (kalkulacja cen, jakość dostaw i obsługi) oraz w kontaktach z pozostałymi
interesariuszami (m.in. z pracownikami, akcjonariuszami, dostawcami,
społecznością lokalną), samoograniczenie przewagi monopolistycznej. To wkład
biznesu w realizację polityki energetycznej państwa oraz taki sposób prowadzenia
firmy, który nie nadużywa jej przewagi wobec odbiorcy energii elektrycznej,
gazu czy ciepła” [10].
Ze względu na specyfikę działalności sektora energetycznego, społeczna
odpowiedzialność jego przedstawicieli powinna być traktowana jako oś ich strategii
biznesowych. Ze względu na tak duże znaczenie CSR w energetyce, w 2008 r.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powołał Zespół ds. Prac Badawczych
nad Problematyką Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych
(SOBE) [11].
Ze względu na fakt, że sektor energetyczny ma strategiczne znaczenie
dla gospodarki (energia elektryczna, ciepło i gaz to podstawowe dobra
cywilizacyjne), do głównych celów wdrażania koncepcji CSR w przedsiębiorstwach
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energetycznych zalicza się [12]:
 silne zaangażowanie w budowę pozytywnych relacji z otoczeniem
i grupami interesariuszy,
 dbałość o ochronę środowiska naturalnego,
 brak nadużywania dominującej pozycji w stosunku do otoczenia
(kontrahentów, klientów, odbiorców energii),
 jawność, rzetelność oraz przejrzystość prowadzonych działań.
W wyniku realizacji zasad CSR w sektorze energetycznym przedsiębiorstwa
mogą osiągać następujące długofalowe korzyści w odniesieniu do poszczególnych
grup interesariuszy [11]:
 w odniesieniu do udziałowców i akcjonariuszy – łatwiejsze pozyskiwanie
kapitału na inwestycje,
 w odniesieniu do pracowników – większa motywacja i lojalność,
 w odniesieniu do klientów – poprawa relacji z obecnymi i zdobywanie
nowych odbiorców,
 w odniesieniu do dostawców – minimalizacja ryzyka przerw w dostawie
ciepła
i energii, a ponadto:
 trwały rozwój oraz wzrost wartości firmy,
 poprawa relacji ze społecznościami i władzami lokalnymi,
 większa lojalność i zaufanie kooperantów i kontrahentów,
 wyższy poziom kultury organizacyjnej.

9.4. Metodyka badań empirycznych
Przedmiotem badawczej części niniejszego opracowania są elementy strategii
zrównoważonego rozwoju determinujące działania w odniesieniu do: rynku,
klientów, pracowników, środowiska oraz sołeczności lokalnych czterech wiodących
podmiotów polskiego sektora energetycznego: TAURON Polska Energia S.A., PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A., ENEA S.A., ENERGA S.A.
Głównym celem badawczym jest analiza funkcjonowania działań z zakresu
społecznej odpowiedzialności biznesu w badanych podmiotach. W szczególności
analiza obszaru badawczego ukierunkowana została na:
 charakterystykę kluczowych aspektów CSR badanych przedsiębiorstw:
ochrona środowiska naturalnego, działalność sponsoringowa (wspieranie
zdrowia, edukacji, sportu i kultury, organizacja kampanii społecznych
propagujących bezpieczeństwo oraz projektów dla społeczności lokalnych),
wolontariat pracowniczy, przynależność do organizacji zrzeszających,
osiągnięcia i nagrody w zakresie CSR, działalność dobroczynna, etyka
postępowania wobec klientów i pracowników, współpraca podmiotów
energetycznych w zakresie CSR, raportowanie działań wynikających
z realizacji koncepcji CSR,
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sformułowanie zbiorczych wniosków dotyczących kierunków działania
wynikających z implementacji strategii zrównoważonego rozwoju branży
energetycznej.
Główną metodą badawczą wykorzystaną w procesie badawczym była analiza
dokumentacji. Analizie poddane zostały następujące dokumenty badanych
przedsiębiorstw: raporty roczne, raporty CSR, sprawozdania zarządów z działalności
oraz inne materiały informacyjne.

9.5. Kluczowe
energetycznych

aspekty

CSR

w

polskich

przedsiębiorstwach

Badane przedsiębiorstwa energetyczne wyznaczają kilka kluczowych obszarów,
na bazie których realizują działania wynikające z wdrożenia zasad społecznej
odpowiedzialności. Informacje dotyczące głównych obszarów tej działalności
zostały przedstawione poniżej.
a) Strategia zrównoważonego rozwoju
Badane przedsiębiorstwa decydują się na wdrożenie strategii zrównoważonego
rozwoju lub wydzielają w swoich strategiach korporacyjnych specjalne miejsce
dla celów związanych z CSR. Strategie te zostały przedstawione w tabeli 9.1.
Tabela 9.1. Strategie badanych przedsiębiorstw energetycznych związane z CSR
TAURON

PGE
ENEA
ENERGA

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu czyli Strategia
zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2016-2018 z
perspektywą do roku 2020
Strategia Grupy PGE na lata 2014 - 2020
Strategia Korporacyjna Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014-2020
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ENERGA na lata 2014 2020

źródło: opracowanie własne na podstawie: [13 – 24].

b) Kierunki strategii związane ze społeczną odpowiedzialnością
W wyniku realizacji założeń strategii związanych ze społeczną
odpowiedzialnością, badane podmioty wyznaczają główne kierunki działań w tym
zakresie (zob. tabela 9.2).
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Tabela 9.2. Kierunki strategii badanych przedsiębiorstw energetycznych związane
z CSR
TAURON wiodące – bezpieczeństwo energetyczne, zorientowanie na klienta
wspierające - kultura etyczna i zaangażowanie pracowników, ochrona
środowiska oraz partnerstwo społeczno-biznesowe
zapewnienie wzrostu wartości dla akcjonariuszy, bezpieczeństwo
PGE
energetyczne klientów i stabilność zatrudnienia pracowników z
dbałością o otoczenie społeczne i środowisko naturalne
wzrost wartości dla akcjonariuszy, budowanie długotrwałych relacji z
ENEA
klientem, wzrost w rentownych obszarach, poprawa efektywności,
optymalne wykorzystanie potencjału organizacji
ENERGA biznesowe - odpowiedzialne kształtowanie relacji z klientami,
ograniczenie wpływu na środowisko naturalne, rozwój działalności
dystrybucyjnej
wspierające – troska o pracowników i ich bezpieczeństwo,
odpowiedzialność wobec lokalnych społeczności
źródło: opracowanie własne na podstawie: [13 – 24]

c) Propagowanie zachowań etycznych
Podmioty sektora energetycznego ze względu na szerokie grono grup
interesariuszy (m.in. odbiorców energii elektrycznej i ciepła, kooperantów,
pracowników i społeczności lokalnych) podejmują szereg działań w celu
propagowania zachowań etycznych, przedstawione zostały one zbiorczo w tabeli
9.3.
Tabela 9.3. Etyka działania polskich przedsiębiorstw energetycznych
TAURON

PGE

Kodeks Etyki Biznesowej Grupy TAURON,
Komisja Etyczna,
Wirtualna broszura informacyjna „Etyka i wartości”,
Dobra praktyka – TAURON Dystrybucja, TAURON Dystrybucja
Serwis, TAURON Dystrybucja Pomiary – w Tauronecie o etyce,
„Polityka Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji”,
Szkolenie e-learningowe „Etyka w pracy”,
Podpisany Kodeks Dobrych Praktyk.
Kodeks Etyki,
Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa oraz cykliczne szkolenia z
tego zakresu,
Kodeks Etyki Zakupów,
Rozpoczęty proces budowy Systemu Zarządzania Compliance,
Regulamin Kontroli Dochodzeniowej,
Polityka przeciwdziałania nadużyciom,
Podpisany Kodeks Dobrych Praktyk.
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Kodeks etyki Grupy Kapitałowej Enea,
Udostępniony w intranecie cykl szkoleń e-learningowych z zakresu
etyki,
Komisja ds. Kodeksu Etyki,
Kodeks wartości,
Specjalna zakładka na stronie internetowej poświęcona etyce i
kodeksowi etyki,
Podpisany Kodeks Dobrych Praktyk.
Ład Organizacyjny Grupy Energa,
Polityka przeciwdziałania nadużyciom w Grupie Energa,
Kodeks Etyczny ENERGA,
Szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych
organizacji,
Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Grupie
Energa,
Rada ds. Etyki Grupy Energa,
Program szkoleń etycznych i antymobbingowych,
Podpisany Kodeks Dobrych Praktyk.

źródło: opracowanie własne na podstawie: [13 – 24].

d) Ochrona środowiska
Ochrona środowiska jest kluczowym wymiarem działalności spółek
energetycznych ze względu na specyfikę branżową. Dlatego też w ramach CSR
badane podmioty podejmują szereg działań w celu minimalizowania negatywnego
wpływu na środowisko oraz promowania zachowań proekologicznych. Główne
działania w tym zakresie zostały przedstawione w tabeli 9.4.
Tabela 9.4. Główne działania z zakresu ochrony środowiska w badanych
przedsiębiorstwach energetycznych
TAURON Kampania ekologiczno-artystyczna „TAURON Zielona Wyspa Śląsk”,
Ekologiczne lekcje o odnawialnych źródłach energii, optymalizacja
procesów gospodarowania posiadanymi zasobami, prowadzenie
aktywnej
polityki
zagospodarowania
odpadów,
edukacja
proekologiczna, oszczędność energii, produkcja energii także z
odnawialnych źródeł, Sala przyrody TAURON Ekoenergia, ochrona
bociana białego, wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg
ISO 14001.
Akcja „Las pełen energii”, Polityka Ochrony Środowiska,
PGE
zmniejszanie wpływu na środowisko poprzez: modernizację
posiadanej infrastruktury, zwiększanie udziału odnawialnych źródeł
energii, ochronę przyrody i rekultywację obszarów po zakończeniu ich
eksploatacji, centralne zarządzanie aspektami środowiskowymi,
działania minimalizujące emisję pyłów i gazów cieplarnianych,
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ochrona bociana białego, wdrożenie Systemu Zarządzania
Środowiskowego wg ISO 14001.
Programy i inicjatywy związane z monitorowaniem i zarządzaniem
wpływem na środowisko, program zakładowy „Bank Zanieczyszczeń
Środowiska”, „Zasady gospodarki odpadami”, plan monitorowania
emisji CO2, edukacja pracowników w zakresie ochrony środowiska,
Dobra praktyka: Rozwiązanie energooszczędne, Dobra praktyka:
zapobieganie zanieczyszczeniom, korzystanie ze źródeł energii
odnawialnej, ochrona bociana białego, wdrożenie Systemu
Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001.
Deklaracja środowiskowa, Polityka środowiskowa, Program
Zarządzania Środowiskowego Grupy ENERGA, monitorowanie
oddziaływań i poprawa efektów działalności środowiskowej,
zaangażowanie na rzecz edukacji ekologicznej i inicjatyw pro
środowiskowych, kontrola emisji gazów cieplarnianych i
zanieczyszczeń, segregacja odpadów, rozważne gospodarowanie
surowcami, dbałość o obszary chronione, Eko-drukowanie, ochrona
bociana białego, ogólnopolski punkt informacyjny BOCIAN powstały
we współpracy ENERGI z przyrodnikami, wdrożenie Systemu
Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, inwestycje na rzecz
ochrony środowiska, inwestycje na rzecz zwiększenia udziału energii
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, współpraca z Fundacją „Pro
Natura”.

źródło: opracowanie własne na podstawie: [13 – 24].

e) Działalność sponsoringowa, filantropijna, edukacyjna
Badane podmioty rokrocznie angażują się w liczne akcje i kampanie społeczne,
aktywnie wspierają sport, kulturę, edukację, podejmują działania w celu promocji
i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa. Ponadto podejmują działalność
dobroczynną. Najważniejsze osiągnięcia w tym obszarze CSR przedstawia tabela
9.5.
Tabela 9.5. Działalność sponsoringowa, filantropijna, edukacyjna badanych
podmiotów-główne osiągnięcia
TAURON,
kampanie
„Bezpieczniki
TAURONA”,
TAURON Fundacja
„Bohaterowie z dnia na dzień”, współpraca z GOPR, , tytuł Mecenasa
Sportu Wolnej Polski (m.in. „TAURON sportowym partnerem
Siemachy”, TAURON Basket Liga, Vive TAURON Kielce, Tour de
Pologne, TAURON Arena Kraków, TAURON MKS Dąbrowa, TAURON
Basket Liga Kobiet, TAURON Bachleda Ski, wspieranie Polskiego
Komitetu Olimpijskiego), włączenie do ogólnopolskiej edukacyjnoinformacyjnej kampanii „Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię”,
współpraca ze szkołami średnimi i uczelniami, Program Zarządzania
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Talentami, Badanie satysfakcji i opinii wśród pracowników, „Akcja
zdrowie”, Uczestnictwo w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,
sponsorowanie wydarzeń kulturalnych, wsparcie kampanii edukacyjnoinformacyjnej TOE pod patronatem Prezesa URE.
Fundacja PGE „Energia z Serca”, program „Energia Innowacji”, cykl
filmów edukacyjnych „Bezpiecznie z prądem”, program edukacyjnoinformacyjny „Świadomie o atomie”, udział w akcjach: Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, Pomóż dzieciom przetrwać
zimę, Praktyczne poradniki z cyklu „Edukacja z PGE”, sponsoring
sportu i sportowców (m.in. PGE GKS Bełchatów, PGE Skra Bełchatów,
PGE Atom Trefl Sopot, PGE Ekstraliga, partner tytularny Stadionu
Narodowego w Warszawie), wspieranie kultury - tytuł Mecenasa Roku
2016, Program Adaptacji Nowych Pracowników PGE „Włącz prąd”,
projekt budowy boisk, placów zabaw, skateparków, remonty świetlic
wiejskich, organizacja „Forów Energetycznych”, wsparcie kampanii
edukacyjno-informacyjnej TOE pod patronatem Prezesa URE.
Fundacja ENEA, tytuł Mecenasa Sportu Wolnej Polski (m.in. program
„ENEA Akademia Sportu”, sponsoring sportu: Enea Challenge Poznań i
cykl zawodów triathlonowych Enea Tri Tour, Herbalife Ironman70.3
Gdynia, Żużlowa Reprezentacja Polski, Stelmet BC Zielona Góra, Enea
AZS Poznań, Enea Mini Cup, Projekt „Energia + Iskrzące emocje),
sponsoring kultury (m.in. Enea Perfect Tour, Enter Enea Festival),
konkurs wiedzy energetycznej „1 z 10 tysięcy”, „Targi Więcej Światła”,
współorganizator „Akademii Bezpiecznego Przedszkolaka”, cykl audycji
„Z prądem na ty”, akcja edukacyjna dla Klientów „Sprawdź kto”,
wsparcie kampanii edukacyjno-informacyjnej TOE pod patronatem
Prezesa URE, program rozwoju kadr, programu mentoringu i coachingu
dla elektromonterów, współpraca z uczelniami i organizacjami
branżowymi.
Fundacja ENERGA, wsparcie kampanii edukacyjno-informacyjnej TOE
pod patronatem Prezesa URE, program "Pomagaj z Energą", program
„Energa Sport”(m.in. Energa Basket Cup, Energa Athletic Cup,
ENERGA Sailing, wspieranie sportowców), programy „Planeta Energii”,
„Energia do nauki”, „Dzień z Energą w szkole”, konkurs „Energia
Przyszłości”, współpraca z uczelniami i ośrodkami naukowymi,
ENERGA Mecenat (wspieranie wydarzeń i ośrodków kulturalnych),
działalność poligonu szkoleniowego w Straszynie, programy i działania
szkoleniowo-rozwojowe, Procedura adaptacji nowych pracowników,
Akademia Techniczna, Program rozwoju ekspertów, Program ciągłości
zarządzania, Program Rozwoju Kompetencji Menedżerskich LIDER,
Program „Energa dla Ciebie”, konkurs „Świeć się z Energą”.

źródło: opracowanie własne na podstawie: [13 – 24].
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f) Wolontariat pracowniczy
Przedsiębiorstwa energetyczne, których działania z zakresu CSR zostały
poddane analizie, prowadzą również działania z zakresu wolontariatu
pracowniczego (zob. tabela 9.6.).
Tabela 9.6. Wolontariat pracowniczy w badanych podmiotach energetycznych
akcja „Domy pozytywnej energii”, Program „Energetycy dla
TAURON
życia”( integrujący pracowników-krwiodawców).
Wolontariat pracowniczy PGE "Pomagamy".
PGE
wolontariat kompetencyjny (programy: „Pierwsza pomoc ENEA
ratownictwo przedmedyczne”, „Nie taki prąd straszny”),
wolontariat akcyjny (krótkoterminowy).
działania na rzecz potrzebujących, gromadzenie funduszy, pomoc
ENERGA
dzieciom z domów dziecka, program „Aktywni Charytatywni”,
Nieformalny Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka
Energii”.
źródło: opracowanie własne na podstawie: [13 – 24].

g) Przynależność do organizacji i inicjatyw zrzeszających podmioty
wdrażające zasady CSR
Analizowane spółki często zrzeszają się z innymi podmiotami stosującymi
zasady CSR. W wielu przypadkach dzięki takim inicjatywom mogą dokonać dużo
więcej niż w pojedynkę, a ponadto działania te wpływają pozytywnie na wizerunek
firmy (zob. tabela 9.7).
Tabela 9.7. Organizacje i inicjatywy CSR, do których przynależą badane podmioty.
sygnatariuszem
deklaracji
podpisanej
podczas
TAURON TAURON
ogólnopolskiej konferencji z cyklu Odpowiedzialna Energia,
dołączenie do sygnatariuszy Deklaracji biznesu na rzecz
zrównoważonego rozwoju,
współtwórca i sygnatariusz „Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla
Polskiego Biznesu 2050”,
TAURON Polska Energia w zestawieniu RESPECT Index.
Uczestnictwo w Inicjatywie Sekretarza Generalnego ONZ - Global
PGE
Compact,
PGE w zestawieniu RESPECT Index,
PGE w gronie Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego
Biznesu,
dołączenie do sygnatariuszy Deklaracji polskiego biznesu na rzecz
zrównoważonego rozwoju, sygnatariusz „Wizji Zrównoważonego
Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050”.
Uczestnictwo w Inicjatywie Sekretarza Generalnego ONZ - Global
ENEA
Compact,
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dołączenie do sygnatariuszy Deklaracji w Sprawie Zrównoważonego
Rozwoju
i Odpowiedzialnego Biznesu.
sygnatariusz Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego
Biznesu,
uczestnictwo w Inicjatywie Sekretarza Generalnego ONZ - Global
Compact,
ENERGA w zestawieniu RESPECT Index.

źródło: opracowanie własne na podstawie: [13 – 24].

h) Raportowanie CSR oraz działania informacyjne
Wszystkie badane przedsiębiorstwa energetyczne zdecydowały się na
raportowanie sowich danych pozafinansowych, a w tym m.in. dokonań w zakresie
CSR. W efekcie tych działań powstały raporty CSR. Raporty te zawierają
szczegółowe dane dotyczące wszystkich wymiarów działań CSR ukierunkowanych
na: klientów, środowisko, pracowników oraz społeczności lokalne. Ponadto na
swoich stronach internetowych badane spółki stworzyły specjalne zakładki
zawierające główne informacje dotyczące polityki CSR (zob. tabela 8).
Tabela 9.8. Raporty CSR badanych podmiotów.
TAURON Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON (zgodność z
wytycznymi Global Reporting Initiative – GRI G4),
zakładka na stronie internetowej „TAURON dla otoczenia”.
Raport Społeczny Grupy Kapitałowej PGE (zgodność z wytycznymi
PGE
Global Reporting Initiative w wersji G4, poziom CORE),
zakładka na stronie internetowej „Odpowiedzialny biznes”.
Raport zrównoważonego rozwoju Grupy ENEA (zgodność z
ENEA
wytycznymi Global Reporting Initiative G4 na poziomie Core),
zakładka na stronie internetowej „Odpowiedzialny biznes”.
ENERGA Raport ENERGA „Nasza odpowiedzialność” (zgodność z Global
Reporting Initiative-GR.0 na poziomie Core),
zakładka na stronie internetowej „Dla otoczenia”.
źródło: opracowanie własne na podstawie: [13 – 24].

i) Nagrody i wyróżnienia za CSR
Analizowane podmioty za realizację działań z zakresu społecznej
odpowiedzialności na szeroką skalę, często są nagradzane i ujmowane w rankingach
CSR na wysokich pozycjach. Najważniejsze nagrody i wyróżnienia przedstawia
tabela 9.9.
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Tabela 9.9. Główne nagrody i wyróżnienia za działania CSR badanych
przedsiębiorstw
TAURON w Złotej szóstce INN:CSR,
TAURON
Ranking Odpowiedzialnych Firm 2015 – III miejsce w sektorze
paliwa, energetyka, wydobycie,
7 lokata w zestawieniu TOP 10 sponsorów „Sponsoring Monitor
2015”,
Wyróżnienie TAURON w konkursie Top 10 Pracodawców
Województwa Śląskiego,
Złoty Listek CSR „Polityki”.
Srebrny Listek CSR „Polityki”,
PGE
Certyfikat Partnera dla Klimatu Miasta Stołecznego Warszawy,
4 miejsce w konkursie „Liderzy Filantropii”,
Godło „Firma Przyjazna Klientowi”.
wyróżnienie „Firma Przyjazna Klientowi”,
ENEA
zaliczenie do grona 30 spółek giełdowych o najwyższej
transparentności
i
przejrzystości
komunikacji
danych
pozafinansowych w zakresie raportowania,
Certyfikat „Rozważna firma”,
laureat konkursu „Jakość roku 2013” w kategorii „eko”,
ENEA wśród trzech najlepszych spółek z branży
międzynarodowej w kategorii "spółki użyteczności publicznej”
wg badania „Analiza ESG spółek w Polsce”.
Nagroda w 8 edycji konkursu „Raporty społeczne”,
ENERGA
Nagroda główna w konkursie Biuletynów Firmowych Agape za
raport „Nasza odpowiedzialność”,
Nagroda Prezydenta RP w kategorii Zielona Gospodarka,
Złoty Listek CSR „Polityki”,
tytuł Solidnego Pracodawcy 2012,
Certyfikaty Jakości Obsługi Konsumenta.
źródło: opracowanie własne na podstawie: [13 – 24].

9.6. Działania wynikające z implementacji zasad
odpowiedzialności biznesu w branży energetycznej

społecznej

W wyniku przeprowadzonej w niniejszej pracy analizy kluczowych aspektów
CSR w wiodących polskich przedsiębiorstwach energetycznych, można dostrzec
wiele podobieństw w zakresie podejmowanych przez nie działań. Dzięki temu,
można więc wysnuć zbiorcze wnioski dotyczące społecznej odpowiedzialności
polskiej branży energetycznej. Tak więc, polskie podmioty energetyczne:
1) formułują strategie zrównoważonego rozwoju i wytyczają w nich kluczowe
kierunki działania związane z CSR. Kierunki te koncentrują się wokół:
bezpieczeństwa energetycznego, zadowolenia klientów, dbałości
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2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

o pracowników, niwelowania negatywnego wpływu na środowisko
oraz kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem społecznobiznesowym,
wdrażają szereg polityk, procedur i instrukcji w celu określenia
i utrzymywania zasad etyki wobec klientów i pracowników,
angażują się w szereg programów i inicjatyw w celu ochrony środowiska
naturalnego, edukacji ekologicznej oraz postępowania zgodnie
z międzynarodowymi standardami w tym zakresie,
podejmują działania sponsoringowe i wspierające w wielu wymiarach:
edukacji, bezpieczeństwa, zdrowia, kultury i sportu,
inicjują wśród swoich pracowników działania w ramach wolontariatu
pomocowego oraz edukacyjnego,
należą do zrzeszeń oraz popierają zbiorcze inicjatywy realizacji działań
z zakresu CSR,
raportują swoje dokonania w zakresie CSR i dbają o dostępność tych
informacji dla wszystkich grup interesariuszy,
za swoje odpowiedzialne prowadzenie biznesu osiągają liczne nagrody
i wyróżnienia.

9.7. Podsumowanie
Społeczna odpowiedzialność biznesu to niezwykle ważna dziedzina działalności
przedsiębiorstw w warunkach postępującego procesu globalizacji. Odgrywa
niebagatelną rolę w sektorze energetycznym, który jest dostarczycielem
podstawowych dóbr cywilizacyjnych.
Analiza badawcza dowiodła, iż wiodące podmioty reprezentujące polski sektor
energetyczny prowadzą szereg działań w oparciu o zasady zrównoważonego
rozwoju. Działania te ukierunkowują głównie na: klientów, bezpieczeństwo
energetyczne, pracowników (bezpieczne i sprawiedliwe warunki pracy, wolontariat
pracowniczy), środowisko naturalne (ograniczenie negatywnego wpływu oraz
edukacja proekologiczna), relacje z otoczeniem społeczno-biznesowym (działalność
filantropijna, sponsoringowa, edukacyjna). Ponadto, realizując swoje strategie,
dokładają wszelkich starań, aby prowadzona przez nie działalność gospodarcza była
społecznie odpowiedzialna oraz aby kontakty ze wszystkimi grupami interesariuszy
utrzymywane były w oparciu o zasady etyki.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
IN THE POLISH ENERGY SECTOR
Summary: This paper presents the theoretical foundations of Corporate Social
Responsibility (CSR), with particular emphasis on the benefits of the
implementation of its principles in the energy sector, together with the results of
empirical research on CSR of the leading enterprises in the Polish energy sector. The
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aim of the study was to characterize key aspects of the functioning of this concept in
the examined entities. This characteristic was especially aimed at analyzing the
activities of the surveyed CSR entities in relation to the key directions of their
sustainable development strategy: market, customers, employees, the environment
and local communities. The analysis also made it possible to formulate aggregate
conclusions concerning the common features of the implementation of CSR policy
in the examined entities, showing the results of its implementation in the Polish
energy sector.
Key words: energy sector, corporate social responsibility (CSR), sustainable
development.
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Rozdział X
Małgorzata Idasiak1
GENEZA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
BIZNESU WEDŁUG WYBRANYCH DOKTRYN RELIGIJNYCH
Streszczenie: Wielkie religie monoteistyczne od zarania dziejów kształtowały moralne
postawy człowieczeństwa. Oprócz etycznych kwestii wpływały także na postrzeganie etosu
pracy, gospodarowania czy poszanowania środowiska naturalnego. Wypracowane wzorce
postępowania, za sprawą rozprzestrzeniania się tradycji
i wierzeń docierały także
do jednostek niewierzących, skupiając ich uwagę na ważnych problemach natury moralnej.
Stąd podjęta w artykule teza, iż działalności gospodarcza może ulec etycznym
uwarunkowaniom wynikającym z nauk wybranych doktryn religijnych i w dalszym ciągu
wpływać na lepszą implementację postulowanej w XXI wieku koncepcji Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu.
Słowa kluczowe: etyka, moralność, religia, społeczna odpowiedzialność biznesu,
zarządzanie.

10.1. Wprowadzenie
Problemy etyczne, także w kontekście gospodarowanie były tematem rozważań
wszystkich doktryn religijnych. Nasilający się brak poszanowania norm
zapoczątkowany przez rewolucję technologiczną, a następnie zjawisko globalizacji
doprowadziło do rozwoju koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
Ze względu na fakt, iż genezę omawianej koncepcji datuje się zwykle
na wiek XX, istnieje konieczność podejmowania owej problematyki
w kontekście historii. Bogaty zasób wiedzy literaturowej, nie przekłada
się jasno na faktyczną prezentacje szeroko rozumianego kształtowania
się myśli etycznej w kontekście zarządzania. W konsekwencji niniejszy artykuł
stanowi omówienie genezy Koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
z uwzględnieniem myśli filozoficznej oraz wybranych doktryn religijnych, które
miały wpływ na obecne postrzeganie odpowiedzialności wśród podmiotów
uwzględniających w swojej strategii kontekst etyczny.
Publikacja powstała w związku z wykorzystaniem analizy danych zastanych,
w tym szerokiego studium pozycji literatury.
W wyniku przeprowadzonych badań wytypowano ważne dzieła
i dokonania mające wpływ na późniejsze kształtowanie się etycznego zarządzania
1

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
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podmiotem gospodarczym. Wykazana różnorodność sposobu podejścia
do moralności gospodarowania stanowi przekrój w większości jednomyślnych
podejść często odmiennych ujęć filozoficznych. Publikacja może poszerzyć aspekt
postrzegania genezy Koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz pojęcia
etyki o obszary dotąd tak szczegółowo nie rozpatrywane.

10.2. Aspekt Koncepcji Społecznej
w kontekście doktryn Judaizmu

Odpowiedzialności

Biznesu

Koncepcja Społecznej odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social
Responsibility – CSR), to koncepcja mająca na celu uwzględnienie w strategii
przedsiębiorstwa interesów społecznych, ochrony środowiska naturalnego, a także
tworzenia odpowiedzialnych relacji z szeroko rozumianymi interesariuszami2.
Podejście to wskazuję, iż przedsiębiorcę podejmującego działalność
gospodarczą, nie powinna cechować jedynie skłonność do ponoszenia ryzyka, czy
osiągania
zysku,
ale
przede
wszystkim
odpowiedzialność
związana z etycznym kontekstem zarządzania, respektowanie uwarunkowań
prawnych
oraz
postulatów
szeroko
rozumianych
Interesariuszy,
w tym także niemego kooperanta - środowisko naturalne3.
Podmiot gospodarczy w ramach obrania i implementacji do swojej strategii
koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu może zdecydować się na różne
obszary inicjatyw (Tabela 10.1.). Przede wszystkim oprócz sfery środowiska
naturalnego, (którego znaczenie podkreślały organy ONZ w początkowym stadium
rozmowy odnośnie odpowiedzialnego gospodarowania), może skupić się
na uwzględnieniu w systemie zarządzania potrzeb lokalnej społeczności,
kooperantów, działalności charytatywnej czy tworzeniu bezpiecznego, przyjaznego
środowiska pracy 4.
Jedna
z
najstarszych,
monoteistyczna
religii
Judaizm,
opiera się na założeniu, iż istnieje jeden Bóg - Stwórca, który oczekuje
od ludzi moralnego postępowania. Z racji zawartego boskiego przymierza
z ludem Izraela, naród ten jest traktowany, jako wybrany na świadka. Judaizm
ukształtował się w II tysiącleciu p.n.e. i stanowi religię narodową Żydów. Podstawą
prawa
Żydowskiego
jest
Pięcioksiąg
Mojżeszowy
Tora
oraz Talmud, czyli jej komentarz5.
M. Daszkiewicz, Budowanie relacji z otoczeniem – biznes wobec społecznej odpowiedzialności, [w:]
Wybrane aspekty zarządzania, (red nauk. M. Przybyła). Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław
2009, s. 205-222.
3
Ł. Makuch, Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przewodnik po kluczowych
standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz relacjach i współzależnościach pomiędzy nimi
zachodzących, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2011, s. 24.
4
D. Wielgórka, Environmental Management in the Aspect of Sustainable Development in Micro-, Small-,
and Medium-Sized Enterprises, w: Desalination and Water Treatment, 2016 Vol.57, s. 982.
5
H. Cyrzan, Życie ludzkie, jako wartość w świętych księgach i tradycji judaizmu, chrześcijaństwa i
islamu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, s. 171.
2
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Już w jednych z pierwszych wersach Księgi Koheleta, Bóg narodu wybranego Jahwe, wskazuje na kwestie dóbr ziemskich, jako darów Bożych oraz podkreśla
wartość pracy, słowami "Nic lepszego dla człowieka, niż żeby jadł i pił, i duszy swej
pozwalał zażywać szczęścia przy swojej pracy" 6. Człowiek ma pracować przez
sześć dni, natomiast w szabat odpoczywać. Pracowitość była traktowana, jako cnota
wyższa niż pobożność ("Studiowanie Tory niepołączone z pracą musi okazać się
bezcelowe i przywołuje grzech")7.
Zdobyty
majątek
i
bogactwo
było
wynikiem
pracowitości,
ale i woli Boga ("Zobaczyłem, też, że z ręki Boga to pochodzi")8. Ludzie zamożni
byli doceniani, jako wyjątkowo pobożni przez to objęci boską opieką, ale tylko
wtedy, jeżeli nie było żadnych wątpliwości, co do uczciwej drogi zdobycia majątku.
Kwestia ubóstwa była traktowana niczym kara boska (Tabela 10.1.) za niechęć
wobec podjęcia pracy9.
Dalsze przemiany (powstanie monarchii) doprowadziły do znacznego
rozwarstwiania się społeczeństwa i częstego bogacenia się jednostek kosztem
biedniejszych grup społecznych, w związku z tym Pięcioksiąg podejmuje tematykę
niespłacania należności, przekupności sędziów, fałszowaniu miar i wag, zawyżaniu
ceny, sprzedaży wybrakowanego towaru, (Tabela 10.1.). Etyczny kodeks
gospodarowania według głównych ksiąg Judaizmu pokrótce przedstawił
Ks. Dr Krzysztof Kietliński10:
1. Kto uczciwie i w dobrej wierze wykonuje swoją pracę, zdobywa przychylność
ludzi.
2. Kto pożycza na procent dopuszcza się obrazy Boskiej.
3. Kupiec nie może zarabiać więcej niż szóstą część ceny kupna.
4. Nie podejmuj targów, jeżeli nie masz pieniędzy.
5. Nie przyjmuj łapówek.
6. Nie wolno żąć skrajów pola.
7. Nie wolno zbierać opadłych winogron (Jest to traktowane jak okradanie
biednych).
8. Nie wolno rabować. Kto obrabował jawnie – zwracał tyle, ile ukradł,
kto ukradł skrycie – zwracał podwójnie, ponieważ ten, kto kradnie w ukryciu,
bardziej boi się ludzi, niż widzącego wszystko Boga.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, O. A. Jankowski (red.), Wydawnictwo Pallottinum, Poznań
2003, Koh 2,24.
7
R. Pies, Becoming a Mensch, Timeless Talmudic Ethics for Everyone, Hamilton Books, The
Rowman&Littlefield Publishing Group 2011, s. 24.
8
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, O. A. Jankowski (red.), Wydawnictwo Pallottinum, Poznań
2003, Koh 2,24.
9
H. Cyrzan, Życie ludzkie, jako wartość w świętych księgach i tradycji judaizmu, chrześcijaństwa i
islamu, op. cit., s. 171.
10
K. Kietliński, Religijne determinanty działalności gospodarczej w perspektywie czterech wielkich
religii: judaizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa i islamu, [w:] Nierówności Społeczna, a Wzrost
Gospodarczy 2006 (8), s. 26.
6
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9. Nie wolno oszukiwać w transakcjach handlowych - nie wolno oszukać klienta,
który jest nieświadomy, co do prawdziwej wartości towaru.
10. Nie wolno oszukiwać na wadze.
11. Nie wolno oszukiwać w procentach, ani nie wolno pożyczać na procent innemu
Żydowi.
12. Gdy po roku Szabatowym nadchodził rok Jubileuszowy, ziemia odpoczywała
przez dwa lata. W roku Szabatowym następowało zwolnienie z długów, w roku
Jubileuszowym – uwolnienie niewolników.
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Tabela
10.1.
Koncepcja
w kontekście Judaizmu

Społecznej

Odpowiedzialności

Biznesu

CSR

Judaizm

Nadrzędne
wartości

Odpowiedzialność
Bezpieczeństwo
Zrównoważony Rozwój
Przeciwdziałanie
Marnotrawstwu
Przejrzystość działań
biznesowych

Solidarność Miłosierdzie
Uczciwość
Sprawiedliwość

Praca

Praca jest wartością samą w
sobie, natomiast nie powinna
być nastawiona jedynie na
powiększaniu swojego zysku
kosztem innych

Pracowitość gwarancją
sukcesu;
Praca jako budowanie
Królestwa Bożego;
Sukces to oznaka
błogosławieństwa Bożego

Bezrobocie

X

Grzech

Odpoczynek
od pracy

X

Szabas - (sobota) znaczenie
religijne

Zysk powinien być
kreowany
w poszanowaniu zasobów
naturalnych, potrzeb
społeczeństwa
i interesariuszy

Jest oznaką
błogosławieństwa Bożego

Etyczny Przedsiębiorca

Człowiek powinien być
przedsiębiorczy (Bardziej
błogosławiony, niż
pobożny) Pożyczanie
na procent współwiernym
zakazane, możliwe
w stosunku wyznawców
obcej wiary

Zysk

Przedsiębio
-rczość
i inwestycje
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Środowisko
naturalne

Ograniczenie wytwarzanych
odpadów
i zanieczyszczeń;
Efektywne wykorzystywanie
zasobów;
Wytwarzanie produktów
i procesów produkcji
przyjaznych środowisku

Interesariusze

Poprawa lokalnej
infrastruktury;
Wolontariat pracowniczy;
Dobre praktyki;
Przeciwdziałanie korupcji;
Terminowe regulowanie
zaciągniętych zobowiązań,
sprawiedliwa polityka
cenowa
i poszanowanie konkurencji.

Natura postrzegana jest jako
jednostka żyjąca, czująca
i myśląca;
Zasady ograniczające
cierpienie zwierząt;
Zasada nie niszcz
odnosząca
się do poszanowania
zasobów
Zakaz nieuczciwej
konkurencji, nakaz
spłacania długów
w terminie, dotrzymywanie
umów w kontraktach;
sprzedaż produktów o
wysokiej jakości; zakaz
fałszowania miar i wag,
zakaz sprzedaży produktów
szkodliwych; zakaz
łapówek;

Równe traktowanie;
Zgodnie
Szkolenia i rozwój
z prawem starotestament
zawodowy; BHP; Pomoc
-owym pracodawca
Pracownicy
finansowa dla zatrudnionych
zobowiązany jest do
i ich rodzin, w tym
wypłaty wynagrodzenia
programy stypendialne
pracownikowi
Wsparcie materialne,
Nakaz płacenia podatków
merytoryczne
na rzecz społeczeństwa
i finansowe lokalnej
Filantropia
i dzielenia się
społeczności
z biedniejszymi, (tzedakah)
i instytucji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie, K. Kietliński, Religijne determinanty
działalności gospodarczej w perspektywie czterech wielkich religii…,
op. cit., s. 54-56; M. Czerwonka, A. Staniszewska, Inwestowanie etyczne w
religiach świata, op. cit., s. 131-140; J. Brusiło, Wielkie religie świata wobec roślin i
ich modyfikacji, op. cit., s. 11-32; S. Brzeziński, Zarządzanie przedsiębiorstwem
społecznie odpowiedzialnym, a globalne procesy integracji. Wybrane zagadnienia,
Wydawnictwo PWE, Warszawa 2016, s. 62-71; Public relations wobec wyzwań
współczesności, G. Piechota (red.), Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012, s.
143-154.
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Zgodnie z przedstawionym powyżej kodeksem, zasada sprawiedliwości
społecznej i miłosierdzia nakazywała podział dóbr materialnych należących
do bogatych na rzecz biedniejszej części społeczeństwa, nawet, jeśli ich ubóstwo
wynikało z grzechu lenistwa. Jałmużna (tzedakah) ofiarowana przez ortodksyjnych
Żydów zwykle wynosiła 10% ich dochodu. Najwyższą formą wsparcia uboższych
było dofinansowanie w celu usamodzielnienia człowieka11. Surowo zabronione było
marnotrawstwo (zasada baal taszchitt - nie niszcz) oraz osiąganie zysku kosztem
środowiska naturalnego czy szeroko rozumianych szkód społecznych 12.
Nauki judaistyczne pozwalają sformułować uniwersalną zasadę,
iż przyroda ma być podporządkowana człowiekowi ("czyńcie sobie ziemię
poddaną”) ·, jednakże działanie człowieka wobec natury ma służyć dobru
człowieka, zgodnie z wolą Bożą i wspierać budowanie jedności świata
stworzonego13.
Z
podstawowych
założeń
doktryn
Judaizmu
wywodzi
się Chrześcijaństwo oraz Islam.

10.3. Aspekt
kluczowych
postulatów
Koncepcji
Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu w kontekście doktryn chrześcijańskich
Chrześcijaństwo narodziło się w I wieku n.e. w Palestynie
i dzieli się na odłam katolików, protestantów i prawosławie. Swoje doktryny opiera
na naukach Jezusa Chrystusa przekazanych za sprawą ewangelii kanonicznych
oraz treści ksiąg składających się na Biblię. Doktryna Chrześcijańska postrzega
w nieco inny sposób (niż Judaizm) kwestię Boga, sposób zbawienia
oraz interpretacja prawa i przymierza zawiązanego przez Mojżesza, czego
następstwem jest spór o mesjaństwo Jezusa z Nazaretu14.
Współczesne katolickie nauki podkreślają godność i prawa należne ludziom
pracującym,
którzy
są
stworzeni
na
podobieństwo
Boga.
W
początkowym
etapie
kształtowania
omawianej
religii
praca
była postrzegana jako kara za grzechy, ("Przeklęta niech będzie ziemia
z twego powodu; w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie
dla siebie po wszystkie dni twego życia")15.
Katolicka
Nauka
Społeczna,
za
sprawą
papieża
Leona
XIII
(encyklika Rerum Novarum), Piusa XI (encyklika Quadragesimo Anno)
oraz
Jana
XXIII
(encyklika
Mater
et
Magistra)
Pawła
VI
(encyklika Populorum Progressio) czy Benedykta XVI (encyklika Caritas
11

A.C. Logue, Socially Responsible Investing for Dummies, Wiley Publishing, Indiana 2009, s. 175.
M. Klöcker, U. Tworuschka, M. Tworuschka, Etyka wielkich religii, Wydawnictwo Vverbinum,
Warszawa 2016, s. 121.
13
J. Brusiło, Wielkie religie świata wobec roślin i ich modyfikacji, Zeszyty Naukowe Postępów Nauk
Rolniczych, Warszawa 2006, s. 22.
14
J. Pilikowski, Podróż w świat filozofii, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 115.
15
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, op. cit., Ks. Rodz 3, 17-19.
12
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in veritate) poświęciła wiele miejsca tematyce moralności w życiu gospodarczym16.
Największym populizatorem porządku społeczno-gospodarczego w myśl
prawom boskim był jednak Jan Paweł II, który zarówno w encyklice Redemtoris
Hominis, Sollicitudo rei Socialis, Laborem Exercens i Centesimus Annus
podejmował tematykę spraw ekonomicznych. Według papieża Polaka mechanizmy
rządzące rynkiem służą lepszej alokacji zasobów, ułatwiają sprawiedliwą wymianę
produktów, oraz umacniają wolną wolę ludzką w procesie wymiany17. Wytworzona
w procesie przemian postawa przedsiębiorczości jest według niego cechą pożądaną
w budowaniu nowego porządku świata 18, gdyż człowiek jest powołany do pracy,
która nie ma prowadzić do wypracowania zysku, ale ma kształtować charakter
i rozwijać społeczeństwo19. Następca Jana Pawła II - Benedykt VI podkreślał,
iż ekonomia potrzebuje etyki do poprawnego funkcjonowania, ·jako obszar
działalności ludzkiej20.
Na szczególną uwagę zasługuje obszar poszanowania natury widoczny
we wszelkich katolickich pismach (Tabela 10.2.). Najwyższa forma ofiary Eucharystia składa się z mąki zbóż oraz sfermentowanej moszczy winnej latorośli.
Motywy roślinne spotykane są we wszystkich kościołach katolickich
na całym świecie, zgodnie z głoszonymi prawdami przez Jezusa Chrystusa,
który w pięknie natury dostrzegał prawa boskie21.
W średniowieczu na bazie nauk katolickich powstała doktryna teologicznoprzyrodnicza - egzemplaryzm22, upatrująca kwestie poszukiwania Boga
we wszystkich stworzeniach, które są Jego symbolem, swoistym podobieństwem23.
Przedmiotami wywyższonymi była nie tylko żywa natura, ale także metale
szlachetne, czy drewno traktowane, jako najwyższą formę surowca (materia prima),
z której to tworzono posągi i dekoracje sakralne, na pamiątkę pochodzenia Jezusa
Chrystusa (syn cieśli) oraz jego męczeńskiej śmierci (śmierć na krzyżu) 24.

16

D. Hollenbach D, The Pope and Capitalism, [w:] The Catholic Church, Morality and Politics, Curran
C. E., Griffin L. (red.), 2001(12), s. 284-287.
17
Jan Paweł II, Centesimus annus, nr 40, [w:] Encykliki Ojca Świętego, Wydawnictwo M., Kraków 2006.
18
K. Kietliński, Zagadnienie przedsiębiorczości w encyklice Centesimus annus Jana Pawła II, [w:]
Zarządzanie i Edukacja, 2003 (5), s. 104.
19
Jan Paweł II, Laborem exercens, nr 6, [w:] Encykliki Ojca Świętego, Wydawnictwo M, Kraków 2006.
20
Benedykt XVI, Encyklika Caritas in Veritat, Wydawnictwo M, Kraków 2009,
pkt. 45.
21
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, op. cit., Mt 6, 27-29; Mt 13, 31-32; Mt 12, 20; Łk 21, 3132.
22
W. Tatarkiewicz, Historia Filozofii t.1 wyd. 21., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s.
228.
23
J. Brusiło, Wielkie religie świata wobec roślin i ich modyfikacji, op. cit., s. 25.
24
M. Pastoreau, Średniowieczna gra symboli, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006,
s. 93-95.
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Kwestię powagi poszanowania zasobów naturalnych w katolicyzmie
potwierdzają nauki licznych świętych, m.in.: św. Franciszek z Asyżu,
św. Tomasz z Akwinu, św. Augustyn czy św. Teresa Benedykta od Krzyża25.
Przykładem współczesnych podmiotów kierujących się w sposób szczególny
doktryną
kościoła
katolickiego
jest
fundusz
inwestycyjny
Ave Maria Catholic Values Fund czy stworzenie amerykańskiego indeksu
giełdowego MSCI USA Catholic Value Index, który w późniejszym czasie został
przeobrażony w MSCI KLD 400 Social Index. Spółki należące
do wspomnianego indeksu są oceniane przez członków Konferencji Biskupów
Amerykańskich zgodnie z poniższymi kryteriami 26:
1. Ochrona życia ludzkiego. Brak tolerancji dla spółek wspierających bezpośrednio
lub pośrednio aborcję czy klonowanie człowieka, (w tym podmioty wytwarzające
środki antykoncepcyjne).
2. Poszanowanie godności ludzkiej (m.in.: poszanowanie praw kobiet
oraz mniejszości, dostęp do opieki medycznej, nieakceptowanie dyskryminacji płci
oraz produkcji czy dystrybucji pornografii).
3. Redukcja w obszarze produkcji zbrojeniowej, (Spółki, których dochody
z produkcji zbrojeniowej przekraczają więcej niż 5% przychodów ogółem,
nie mogą należeć do indeksu).
4. Poszanowanie sprawiedliwości ekonomicznej, (Spółki, które szanują prawa
pracownicze,
oferują
odpowiednie
warunki
pracy
są
wyróżniane,
nie inwestuje się w spółki związane, z tzw. sweatshops, zakładami produkcyjnymi
wyzyskującymi pracowników, niespełniającymi warunków BHP).
5. Ochrona środowiska naturalnego, (Spółki należące do indeksu posiadają
programy ochrony środowiska naturalnego).
6. Wspieranie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, (Wyróżniane
są spółki, które działają w myśl Koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu).

25

J. Łukomski, Próba zbudowania chrześcijańskiej etyki środowiska naturalnego,
Wydawnictwo Jedność, Kielce 2000, s. 123.
26
M. Czerwonka, A. Staniszewska, Inwestowanie etyczne w religiach świata,
[w:] Nauki o Finansach, 1(14), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 136-137.

153

Tabela 10.2. Koncepcja Społecznej
w kontekście Chrześcijaństwa
Nadrzędne
wartości

Praca

Bezrobocie
Odpoczynek
od pracy

Zysk

Przedsiębio
-rczość
i inwestycje

Środowisko
naturalne

Odpowiedzialności

Biznesu

CSR
Odpowiedzialność
Bezpieczeństwo
Zrównoważony Rozwój
Przeciwdziałanie
Marnotrawstwu
Przejrzystość działań
biznesowych

Chrześcijaństwo
Dobro wspólne
Miłość bliźniego
Miłosierdzie
Solidarność

Praca jest wartością samą
w sobie, natomiast nie
powinna być nastawiona
jedynie na powiększaniu
swojego zysku kosztem
innych
X
X

Kontynuacja dzieła
stworzenia; Praca jako
świecka służba Bogu,
stanowi drogę rozwoju
ludzkości

Zysk powinien być
kreowany
w poszanowaniu zasobów
naturalnych, potrzeb
społeczeństwa
i interesariuszy
Etyczny Przedsiębiorca

Ograniczenie
wytwarzanych odpadów
i zanieczyszczeń;
Efektywne
wykorzystywanie
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Grzech
Niedziela - Dzień
Zmartwychwstania
Chrystusa - znaczenie
religijne
Ostrzeżenie przed
chciwością

Przedsiębiorstwo powinno
umiejętnie gospodarować
swoimi zasobami
w celu osiągnięcia zysku,
ale przy poszanowaniu
zasad moralnych. Zakaz
pobierania procentu
Afirmowanie świata roślin
- odgrywały ważną rolę w
Biblii; można odnaleźć
je w dekoracjach
sakralnych; Podkreślenie

Interesariu
-sze

Pracownicy

Filantropia

zasobów;
Wytwarzanie produktów
i procesów produkcji
przyjaznych środowisku
Poprawa lokalnej
infrastruktury;
Wolontariat pracowniczy;
Dobre praktyki;
Przeciwdziałanie korupcji;
Terminowe regulowanie
zaciągniętych zobowiązań,
sprawiedliwa polityka
cenowa
i poszanowanie
konkurencji.
Równe traktowanie;
Szkolenia
i rozwój zawodowy; BHP;
Pomoc finansowa dla
zatrudnionych i ich rodzin,
w tym programy
stypendialne
Wsparcie materialne,
merytoryczne
i finansowe lokalnej
społeczności i instytucji

znaczenia ekonomicznego,
kultu, społecznego,
medycznego
Podkreślenie godności
człowieka, kontrahenta;
Solidarność społeczna;

Pracodawca powinien
wynagradzać swego
pracownika
w sposób godziwy, tj. taki
aby mógł utrzymać
rodzinę
Nakaz dzielenia się z
biedniejszymi (caritas)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie, K. Kietliński, Religijne determinanty
działalności gospodarczej w perspektywie czterech wielkich religii…,
op. cit., s. 54-56; M. Czerwonka, A. Staniszewska, Inwestowanie etyczne
w religiach świata, op. cit., s. 131-140; J. Brusiło, Wielkie religie świata wobec
roślin i ich modyfikacji, op. cit., s. 11-32; S. Brzeziński, Zarządzanie
przedsiębiorstwem społecznie odpowiedzialnym, a globalne procesy integracji.
Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2016, s. 62-71; Public
relations wobec wyzwań współczesności, G. Piechota (red.), Oficyna Wydawnicza
AFM, Kraków 2012, s. 143-154.
Protestantyzm to drugi najliczniejszy po katolicyzmie odłam chrześcijaństwa.
Powstał wskutek rozłamu wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego za sprawą
Marcina Lutra w XVI wieku. Wspomniany reformator religijny podkreślał
znaczenie pracy będącej swoistym świadectwem miłości i oddaniu bliźniemu,
sprowadzając prace do rangi świeckiej służby samemu Bogu. Praca ta powinna
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cechować się moralnym aspektem, stąd właśnie w naukach Lutra teoretycy
dopatrują się genezy etyki zawodowej 27.
Odłam protestantyzmu odznaczał się także szczególnym postrzeganiem praw
gospodarczych za sprawą nauk Jana Kalwina, który twierdził, iż sukces
w działalności gospodarczej jest znakiem przyszłego zbawienia, natomiast osiągane
straty są zapowiedzią przyszłego potępienia. Według niego przedsiębiorcę powinna
cechować pracowitość, zaradność, rzetelność, zaangażowanie w pracę
oraz oszczędność. Zgodnie z twierdzeniem Max'a Weber'a Jan Kalwin
był prekursorem nowoczesnego kapitalizmu 28 - najbardziej bogobojne i etyczne
jednostki tworzyły duch przedsiębiorczy, a co za tym idzie odnosili sukcesy
za sprawą boskiej opatrzności29.
Przykładem podmiotów działających na rynku w myśl doktryny protestanckiej
są Oikocredit Investment oraz ASN Bank, grupa Thrivent Financial for Luterans,
a także (zgodnie z słowami sekretarza generalnego synodu Kościoła protestanckiego
w Holandii dra Arjana Plaisiera) każde przedsiębiorstwo szanujące zasady koncepcji
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu30.
Prawosławie drogę do zbawienia postrzegało odmiennie niż wcześniej
przedstawione odłamy. To nie sukces i dobra doczesne dawane z rąk Bożych były
znakiem odkupienia. Osiągane zyski mogły stać się przyczyną chciwości i szerzenia
zła, stąd ludzie ubodzy i biedni byli bliżsi Bogu, niż przedsiębiorcy31.

10.4. Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w kontekście
nauk Islamu
Islam
to
druga
na
świecie
religia
(za
chrześcijaństwem)
pod względem liczby wyznawców. Początki omawianego wyznania wywodzą się
z Arabii i nauk proroka Mahometa żyjącego na przełomie VI/VIIw 32.
Podstawę Islamu tworzy prawo szariatu wynikające ze świętej księgi
- Koranu. Zgodnie z tymi prawami wyznawcy islamu muszą żyć
według pięciu zasad - obowiązków muzułmanina33:







wyznanie wiary w jedynego Boga (szahada);
pięciokrotna modlitwa w ciągu doby (salat);
post w miesiącu ramadan (saum);
jałmużna na rzecz ubogich (zikad);
pielgrzymka do Mekki przynajmniej raz w życiu (hadżdż).

M. Czerwonka, A. Staniszewska, Inwestowanie etyczne w religiach świata, op. cit., s. 137.
M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 450.
29
J.P. Wogoman, Christian Ethics A Historal Introduction, Westminster John Knox Press 2009, s. 124.
30
M. Czerwonka, A. Staniszewska, Inwestowanie etyczne w religiach świata, op. cit., s. 137-138.
31
Bóg Żywy. Katechizm Kościoła Prawosławnego, (2001), tłum. H. Paprocki, Warszawa 2001, s. 153.
32
M. Gordon, Islam, The Rosen Publishing Group, New York 2010, s. 11-12.
33
Obliczam współczesnego islamu, E. Machut-Mendecka (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Psychologii Społecznej, Warszawa 2007, s. 49-50.
27
28
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Religia ta u swoich podstaw nawiązuje do tradycji chrześcijańskiej
i judaizmu za sprawą uznawania kultu rodu Abrahama, którego sławić miał prorok
Mahomet.
Według
praw
zapisanych
w
Koranie,
szanujący
się muzułmanin powinien dzielić się swoim bogactwem, które pochodzi
od Boga. Zgodnie tą sentencją powstał obowiązek przekazywania części swojego
majątku na gminę muzułmańską, a także dobroczynność (zakata)
na rzecz biednych, zniewolonych czy osieroconych 34.

34

A. Nanji, Etyka islamska, [w:] Przewodnik po etyce, P. Singer (red.), Warszawa 2002, s. 143.
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Tabela 10.3. Koncepcja
w kontekście Islamu
Nadrzędne
wartości

Praca

Bezrobocie
Odpoczynek
od pracy
Zysk

Przedsiębio
-rczość
i inwestycje
Środowisko
naturalne

Interesariu
-sze

Społecznej

Odpowiedzialności

CSR
Odpowiedzialność
Bezpieczeństwo
Zrównoważony Rozwój
Przeciwdziała
-nie Marnotrawstwu
Przejrzystość działań
biznesowych
Praca jest wartością samą
w sobie, natomiast nie
powinna być nastawiona
jedynie na powiększaniu
swojego zysku kosztem
innych
X
X
Zysk powinien być
kreowany
w poszanowaniu
zasobów naturalnych,
potrzeb społeczeństwa
i interesariuszy
Etyczny Przedsiębiorca

Ograniczenie
wytwarzanych odpadów
i zanieczyszczeń;
Efektywne
wykorzystywanie
zasobów;
Wytwarzanie produktów
i procesów produkcji
przyjaznych środowisku
Poprawa lokalnej
infrastruktury;
Wolontariat
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Biznesu

Islam
Uczciwość
Braterstwo
Sprawiedli
-wość

Każde działanie nie
zakazane przez szarjat jest
służbą Allahowi; Praca nie
jest karą za grzechy;
należy zachować
równowagę między pracą,
a odpoczynkiem
Grzech
Przerywanie pracy na czas
modlitwy
Akceptowalny

Zakaz pobierania procentu

Zakaz marnotrawienia;
Świat Flory dowodem
na istnienie Boga;
Podkreślenie znaczenia
przyrody
w ramach nie tylko
ekonomii ale i estetyki
Niedopuszczalne osiąganie
zysków płynących
z krzywdzenia innych

Pracownicy

Filantropia

pracowniczy;
Dobre praktyki;
Przeciwdziałanie
korupcji;
Terminowe regulowanie
zaciągniętych
zobowiązań,
sprawiedliwa polityka
cenowa i poszanowanie
konkurencji.
Równe traktowanie;
Szkolenia
i rozwój zawodowy;
BHP; Pomoc finansowa
dla zatrudnionych i ich
rodzin, w tym programy
stypendialne
Wsparcie materialne,
merytoryczne
i finansowe lokalnej
społeczności
i instytucji

(haram);
Prowadzenie działalności
gospodarczej ma służyć
rozwojowi jednostki
i społeczeństwa

Zabrania
się wyzysku pracowników.
Nakazuje godne
wynagrodzenia.
Gwarantuje zabezpieczenie
socjalne pracowników
Dawanie jałmużny (Zikat)
ma na celu przywrócenie
równowagi społecznej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie, K. Kietliński, Religijne determinanty
działalności gospodarczej w perspektywie czterech wielkich religii…,
op. cit., s. 54-56; M. Czerwonka, A. Staniszewska, Inwestowanie etyczne
w religiach świata, op. cit., s. 131-140; J. Brusiło, Wielkie religie świata wobec
roślin i ich modyfikacji, op. cit., s. 11-32; S. Brzeziński, Zarządzanie
przedsiębiorstwem społecznie odpowiedzialnym, a globalne procesy integracji.
Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2016, s. 62-71; Public
relations wobec wyzwań współczesności, G. Piechota (red.), Oficyna Wydawnicza
AFM, Kraków 2012, s. 143-154.
Podobnie
jak
w
przedstawionych
powyżej
religiach,
praca
jest wartością samą w sobie, podejmowaną na chwałę Boga (Tabela 10.3.).
Należy jednak zachować odpowiednią proporcję między czasem przeznaczonym na
pracę i odpoczynek. Koran pokrótce określa obszary gospodarowania uznane, jako
dozwolone oraz niegodne muzułmanina. Zabroniony jest przede wszystkim hazard
oraz bogacenie się kosztem biedniejszych jednostek35.

K. Kietliński, Religijne determinanty działalności gospodarczej w perspektywie czterech wielkich
religii…, op. cit., s. 51.
35
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Islam dokładnie precyzuje podział zysków w ramach zawieranych umów
finansowych. Możliwe są dwa warianty36:
 Umowa spółki (szirka), gdzie poszczególni wspólnicy wnoszą wkład
własny i ustalają jak będzie kształtować się podział zysków i strat;
 Umowa agencyjna (mudaraba), wynikająca z połączenia dwóch
podmiotów gospodarczych, z których jeden wnosi kapitał,
a drugi zdolności wytwórcze w celu wspólnego osiągnięcia zysku.
Zasadniczo kwestię przedsiębiorczości w prawie muzułmańskim pokrywają się
w większości z zasadami gospodarki wolnorynkowej, dopuszczalne jest prawo
własności prywatnej, z wyłączeniem wybitnej dziedziny, która jest prawem
wspólnoty
oraz
sytuacji,
kiedy
to
dobro
jest marnotrawione.
Do najważniejszych zasad rządzących światem finansów islamskich należą 37:
 Zakaz stosowania procentu, nienależnej nadwyżki, (zakaz riba);
 Podział zysków i strat zgodnie ze stronami spółki, niedopuszczalne
narażanie kogokolwiek na straty (Zakaz gharar);
 Zakaz osiągania zysku wynikającego z przypadku - gry losowe, hazardu,
(zakaz maysir).
Przykładem instytucji finansowej stosującej się do etycznych zasad
wynikających
z
Koranu
jest
grupa
Funduszy
Amana
Funds,
która unika inwestowania w branże związane z alkoholem, pornografią, hazardem,
czy
obligacje
i
papiery
wartościowe
o
stałym
dochodzie,
gdyż jest to niezgodne z zakazem riba38.
Surowy klimat (obszary pustynne) w którym to kreowały się początki omawianej
religii, mogły wpłynąć na niezwykłą dbałość muzułmanów o świat fauny i flory,
(przepiękne
ogrody
w
Bagdadzie,
Kairze,
Damaszku),
który jest dowodem na istnienie jednego, wszechmogącego Boga - Allaha,
(Popatrzcie na ich owoce, gdy one owocują i dojrzewają! Zaprawdę
w tym są znaki dla ludzi, którzy wierzą")39.
Kwestię
niedopuszczania
spożycia
alkoholu,
rekompensowane
są muzułmanom przyzwoleniem na palenie tytoniu oraz marihuany, będącą roślino
wywyższoną, jako środka wprowadzającego w stany religijne. Środowisko
naturalne, a w szczególności świat rośli i zwierząt stoi, według praw zapisanych
w Koranie, na równi ze światem człowieka, który musi nauczyć się odpowiedzialnie
z nim obchodzić. Mimo tak silnej afirmacji prawo to nie wpłynęło na cały czas
silnie utrzymującą się degradację środowiska w krajach typowo muzułmańskich
36

Ibidem, s. 52.
Karwowski J. (2012), Zakazy i nakazy w finansach islamskich, w: Finanse
w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Rynki finansowe, Harasim J., Cichy J. (red.), Zeszyty
Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 89-99.
38
M. Czerwonka, A. Staniszewska, Inwestowanie etyczne w religiach świata, op. cit., s. 141.
39
J. Bielawski, Tłumaczenie znaczenia Świętego Koranu, Wydawnictwo PIW, Warszawa 1986, rozdz. 6,
werset 99.
37

160

(nadmierna
eksploatacja
lasów,
brak podejmowania tematyki ekologii) 40.

stepów

i

zasobów

wodnych,

10.5. Uwarunkowania Koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
kontekście Buddyzmu
Buddyzm to system filozoficzny, który powstał w Indiach na przełomie V/VI w.
p. n. e za sprawa nauk Siddhārtha Gautamai. Filozofia buddyjska bazująca na
naukacho
przebudzeniu
oświeceniu,
często
postrzegana
jest jako religia. W głównej mierze buddyści uważają, iż życie człowieka
jest cierpieniem (samsara), wynikającym z nasilających się pragnień
i potrzeb, które mogą być przezwyciężone dzięki przyjęciu właściwej drogi
życiowej w myśl Czterech Szlachetnych Prawdach, oraz Ośmiorakiej Ścieżce 41.
Buddyzm afirmuje etos pracy jako drogi do osiągnięcia perfekcji
i oświecenia, ("Pracujcie pilnie na swoje zbawienie"). Praca ma także istotną rolę
procesie rozwiązywania wiele problemów społecznych 42. Bezrobocie postrzegane
jest jako zło, gdyż nie prowadzi do pracy nad sobą, stąd niechęć buddystów do
zastępowania pracy człowieka poprzez maszyny, ("Technika musi być
podporządkowana człowiekowi, jest jego sługą, nie zaś panem, nie powinna nad nim
dominować. W procesie produkcji prym powinien wieść człowiek, nie zaś
technika")43. Zgodnie z nauką Buddy, człowiek powinien produkować jedynie te
przedmioty, które są mu niezbędne do życia, z całkowitym wykluczeniem
produktów zbrojeniowych, luksusowych czy nazywanych mianem używek (alkohol,
papierosy narkotyki), które powodują nierówności społeczne i cierpienie 44.
Gorliwy wyznawca omawianego systemu filozoficznego powinien przeznaczać
1/4 części swojego dochodu na konsumpcję, 1/4 na oszczędności, a 1/2
wykorzystywać
na
dalsze
inwestycję.
Zasada
ta
miała
także zastosowanie w odniesieniu do gospodarki. Zaoszczędzony narodowy kapitał
powinien
być
przeznaczony
na
rozwój
(poprzez
inwestycję),
a także pomoc biedniejszym rejonom. Tak wysoki wskaźnik re-inwestycji powinien
skutkować wysokim rozwojem gospodarki 45.

J. Brusiło, Wielkie religie świata wobec roślin i ich modyfikacji, op. cit., s. 18-19.
Jan Paweł II, Buddyzm i hinduizm w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999), Papieska Akademia
Teologiczna w Krakowie, Kraków 2000, s. 21.
42
R. Panikkar, Religie świata w dialogu, tłum. Marzęcki J., Wydawnictwo PAX, Warszawa 1986, s. 116.
43
S. Inoue, Nowa ekonomia dla ratowania Ziemi – buddyjski punkt widzenia,
[w:] Uważność na targowisku. Globalny rynek i masowa konsumpcja a świadome życie, Wydawnictwo
Santorski & Co, Warszawa 2004, s. 73-75.
44
Nityabandhu, Praktyka uważności, http://www.buddyzm.info.pl/praktyka-uwaznosci/, (Stan na dzień:
06.12.2017).
40
41

45

J. Falkowska, Bankowość , a buddyzm, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014, s. 9-10.
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Tabela 10.4. Koncepcja
w kontekście Buddyzmu

Społecznej

Odpowiedzialności

CSR
Nadrzędne
wartości

Praca

Bezrobocie

Odpowiedzialność
Bezpieczeństwo
Zrównoważony Rozwój
Przeciwdziała
-nie Marnotrawstwu
Przejrzystość działań
biznesowych
Praca jest wartością samą
w sobie, natomiast nie
powinna być nastawiona
jedynie na powiększaniu
swojego zysku kosztem
innych
X

Odpoczynek od
pracy

X

Zysk

Zysk powinien być
kreowany
w poszanowaniu zasobów
naturalnych, potrzeb
społeczeństwa
i interesariuszy
Etyczny Przedsiębiorca

Przedsiębio
-rczość
i inwestycje
Środowisko
naturalne

Ograniczenie
wytwarzanych odpadów
i zanieczyszczeń;
Efektywne
wykorzystywanie
zasobów;
Wytwarzanie produktów
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Biznesu

Buddyzm
Życzliwość
Miłosierdzie
Przyjaźń
Uczciwość
Służba społeczeństwu

Postrzegana jako droga
do doskonałości
-oświęcenia;
Służy osiągnięciu
powszechnego dobra dla
ogółu społeczeństwa
Pomaga uwolnić
się od pragnień
Brak ustanowionego,
czas wolny
od pracy może
prowadzić
do zwiększenia pragnień,
poszukiwania rozrywek
Stanowi pragnienie,
które powoduje
cierpienie

Zakaz pobierania
procentu
Mecenas ekologii
Zakaz marnotrawienia
i zabijania jakiejkolwiek
istoty żywej; rośliny
postrzegane
są jako nieożywione
źródło energii

i procesów produkcji
przyjaznych środowisku

i uosobienia licznych
tybetańskich bóstw

Interesariu
-sze

Poprawa lokalnej
infrastruktury;
Wolontariat pracowniczy;
Dobre praktyki;
Przeciwdziałanie korupcji;
Terminowe regulowanie
zaciągniętych zobowiązań,
sprawiedliwa polityka
cenowa
i poszanowanie
konkurencji.

Pracownicy

Równe traktowanie;
Szkolenia
i rozwój zawodowy; BHP;
Pomoc finansowa dla
zatrudnionych i ich rodzin,
w tym programy
stypendialne
Wsparcie materialne,
merytoryczne
i finansowe lokalnej
społeczności
i instytucji

Zakaz handlowania
produktami
szkodliwymi,
zbrojeniowymi, gdyż
służą destrukcji
społeczeństwa;
Prowadzenie
przedsiębiorstwa to
służba dla ogółu
społeczeństwa
Silna odpowiedzialność prawo karmy
Pracodawca pracuje
ramie
w ramie
z pracownikami w duchu
miłosierdzia, życzliwości
i szacunku

Zysk wypracowany
z działalności powinien
być pożytkowany przez
ogół, datki na rzecz
ubogich zapisane
w tradycji jako ManuszaJadźńa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie, K. Kietliński, Religijne determinanty
działalności gospodarczej w perspektywie czterech wielkich religii…,
op. cit., s. 54-56; M. Czerwonka, A. Staniszewska, Inwestowanie etyczne
w religiach świata, op. cit., s. 131-140; J. Brusiło, Wielkie religie świata wobec
roślin i ich modyfikacji, op. cit., s. 11-32; S. Brzeziński, Zarządzanie
przedsiębiorstwem społecznie odpowiedzialnym, a globalne procesy integracji.
Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2016, s. 62-71; Public
relations wobec wyzwań współczesności, G. Piechota (red.), Oficyna Wydawnicza
AFM, Kraków 2012, s. 143-154.
Szczególną wartością wśród wyznawców buddyzmu jest zasada uczciwości oraz
poszanowania zasobów naturalnych46. Wymiar gospodarczy nie jest nastawiony na
Filantropia

M. Jordan, Tajemnice kultur i religii Wschodu. Hinduizm, buddyzm, dżinizm, taoizm, konfucjanizm,
shinto, zen, tłum. Gołędowski R., Grupa Wydawnicza Bertelsmann, Warszawa 2000, s. 94.
46
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zysk,
ale
rozwój
duchowy
i
wsparcie
dla społeczeństwa (Tabela 4.), stąd wskazanie na małe i średnie przedsiębiorstwa,
jako jednostki wysoce efektywne (przy minimalnych nakładach finansowych i
uproszczonej
formie
zarządzania),
a
przez
to
konkurencyjne
oraz ściśle związane z lokalnym społeczeństwem47.
Zgodnie z naukami buddyzmu można wyróżnić kilka zasad odnoszących się do
kwestii gospodarczych48:
 Człowiek podejmujący pracę powinien cechować się życzliwością zarówno
skierowaną do współpracowników, wszelkich istot żywych, a także materii
nieożywionej.
 Każdy rodzaj podejmowanego wysiłku powinien być postrzegany jako
droga samodoskonalenia, a co za tym idzie zbawienia.
 Człowiek, jako istota rozumna powinien panować nad swoimi
pragnieniami, a poprzez to korzystać z zasobów Ziemi w sposób
odpowiedzialny i zrównoważony (w ramach równowagi pomiędzy
produkcją, a konsumpcją).
Aspekt doskonalenia powinien przejawiać się także w kontekście poszukiwania
lepszych i bezpieczniejszych rozwiązań gospodarowania w wymiarze globalnym,
w tym w szczególności innowacji mających charakter ekologiczny. Przedsiębiorcę
powinien wykazywać wysoki stopień miłosierdzia, szacunku oraz przyjaźni
w stosunku do swoich pracowników.
Buddyjski wymiar ekonomii skupia swoją uwagę, także na kwestii
współzależności istnienia (i potrzebie kolektywizmu przeciwstawiającego się
propagowanemu na zachodzie indywidualizmowi jednostki), a co za tym idzie
potrzebie działalności charytatywnej, (gospodarki szczodrości) 49, która nie musi
negatywnie wpływać na przedsiębiorstwo. Podkreśla się także zasadę nietrwałości zmienności otoczenia, z której wynika niewielki stopień przywiązania jednostki
do zysku, zgodnie z postawa nastawioną na dobro człowieka/społeczeństwa,
w kontrze do dobra przedsiębiorstwa/korporacji50.
Wbrew powszechnemu poglądowi odnośnie ascezy buddyjskich mnichów, nauki
Wielkiego Buddy nie pochwalają ubóstwa, jako drogi do oświecenia. Zysk jaki
może generować jednostka w życiu gospodarczym to oznaka duchowego
błogosławieństwa, które daje cztery rodzaje szczęścia51:
 bezpieczeństwo
ekonomiczne
(w
myśl
minimum
socjalnego
- wolności od głodu i choroby);
J. Falkowska, Bankowość , a buddyzm, op. cit., s. 9-10.
S. Hosaka, Y. Nagayasu, Buddyzm a japońska etyka gospodarcza, [w:] Etyka w biznesie i zarządzaniu,
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 103-104.
49
L. Karczewski, Etyka gospodarcza Orientu, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2009, s. 3841.
50
R. Kossakowski, Budda w kulturze konsumpcji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 232.
51
Kanzen Maślankowski, Buddyzm, https://mahajana.net/mb3s/publikacje/buddyzm/buddyzm.html, (Stan
na dzień: 10.12.2017).
47
48
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możliwość zaspokojenia swoich potrzeb, a w szczególności potrzeb innych;
spokój
umysłu,
za
sprawą
braku
niepokoju
związanego
z zadłużeniem;
 życie bez poczucia winy.
Zysk
i
życie
w
bogactwie
(w
kontekście
buddyzmu)
nie jest jednak postrzegane jako cel spełnienia ludzkiej egzystencji. Nadrzędnym
celem jest przeobrażenie sposobu codziennego życia w myśl otwartości na innych
ludzi oraz wyzbyciu się chciwości.
Podejmowanie finansowych decyzji powinno przebiegać w myśl:
 rozwagi;
 głębokiej świadomości;
 prostoty;
 hojności;
 opanowania;
 nie-szkodzenia.
Inwestowanie, mające na celu zwiększenie swojego majątku, jest zgodne
z buddyjską doktryną, gdyż wyższy zysk może zostać spożytkowany na rzecz
innych wyznawców (Manusza-Jadźńa - czyli przekazywanie datków ubogim).
Podkreśla się jednak fakt konieczności wsparcia lokalnej społeczności
i gospodarki, a co za tym idzie wybór mniejszych podmiotów finansowych
związanych ściślej ze lokalnymi mieszkańcami, niż globalnych korporacji52.
Ten sposób inwestycji popiera Ruch Samopomocy Sarvodaya Shramadana
Sangmaya, największa organizacja pozarządowa działająca na Sri Lance. Zgodnie z
naukami Buddy Ruch Sarvodaya tworzy małe, wiejskie banki (zarządzane przez
lokalne komitety ludności) i mikropożyczki dostosowane do lokalnych potrzeb53.

10.6. Podsumowanie
Przedstawione w artykule postulaty zawarte w wybranych doktrynach
religijnych miały znaczący wpływ na kształtowanie się etyki także gospodarczej,
w dziejach ludzkości.
Przytoczone przykłady wskazują na szczególne postrzeganie środowiska
naturalnego oraz drugiego człowieka. Zarówno Islam, Chrześcijaństwo
jak i Judaizm określa szczegółowe normy, co do poszanowania bliźniego, pracy
oraz uczciwej drogi inwestowania i bogacenia się. Nieco odmienne wartości
w stosunku do kwestii bezrobocia, biedy i zysku ukazują wyznawcy filozofii
buddyzmu.

Badiner, Uważność na targowisku: globalny rynek i masowa konsumpcja
a świadome życie, Wydawnictwo Jacek Santorski &Co, Warszawa 2004, s. 313.
53
Sarvodaya Sahakari Bank Ltd, http://www.sarvodayabank.com/pages/bank-history/, (Stan na dzień:
10.12.2017).
52
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Wskazane etyczne uwarunkowania działalności gospodarczej odnalezione
w wybranych doktrynach religijnych oraz filozofii buddyjskiej w większości
wpisują się w postulaty związane z koncepcją Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu. Obszar najczęściej podejmowany w przedstawionych źródłach religijnych
to środowisko naturalny (postrzegane w CSR jako niemy interesariusz).
Występowanie zasad moralnych w odniesieniu do środowiska, często na podstawie
kultu i znaczenia religijnego świata roślin i zwierząt, wpisuje się w pierwotny obszar
omawianej koncepcji, podejmowany głównie za sprawą Organizacji Narodów
Zjednoczonych.
Dostrzeżone kwestię porządku społecznego, w tym konieczności etosu pracy,
jako drogi doskonalenia jednostki i przybliżania się do Boga, doprowadziły
do kreowania
dalszych
religijnych
zasad
działalności
gospodarczej.
W przeważającej części omówionych wyznań, praca jest wartością samą w sobie,
a zysk wynikający z jej podjęcia jest walorem, o ile pochodzi z uczciwego
przedsięwzięcia.
Kwestie etyczne, zaznaczane w doktrynach religijnych, mogą wpływać nie tylko
na
postawy
przedsiębiorców,
(implementacja
koncepcji
Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu), ale przede wszystkim na inwestorów,
którzy coraz częściej opierają swoje decyzje nie tylko na czynnikach rynkowych,
ale i pozaekonomicznych, (czego dowodem jest powstawanie spółek inwestujących
zgodnie z zasadami wyznawanej wiary, takimi jak Oikocredit Investment, ASN
Bank, grupa Thrivent Financial for Luterans (Chrześcijaństwo), Fundusz Amana
Funds (Islam) czy Ruch Samopomocy Sarvodaya Shramadana Sangmaya
(Buddyzm).

THE GENESIS OF THE CONCEPT OF SOCIAL BUSINESS
RESPONSIBILITY ACCORDING
TO SELECTED RELIGIOUS DOCTRINES
Abstract: Great monotheistic religions have shaped the moral attitudes of humanity from
the beginning of time. In addition to ethical issues, they also influenced the perception
of the ethos of work, management or respect for the natural environment. The developed
patterns of behavior, due to the spread of tradition and belief, also reached non-believers,
focusing their attention on important moral problems.
Hence the thesis made in the article that economic activity may be subject to ethical
determinants resulting from the teachings of selected religious doctrines and to continue
to influence the better implementation of the concept of Corporate Social Responsibility
postulated in the 21st century.
Key words: ethics, morality, religion, corporate social responsibility, management.
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Rozdział XI
Katarzyna Cymbranowic1z

ANALIZA I OCENA ZJAWISKA WORKING POOR W POLSCE NA
TLE UNII EUROPEJSKIEJ
Streszczenie: W artykule podjęto problematykę zjawiska woorking poor,
czyli tzw. „biednych/ubogich pracujących” w Polsce na tle pozostałych państw
członkowskich Unii Europejskiej. Celem niniejszego opracowania jest
przedstawienie zależności między pracą a problemem biedy i/lub ubóstwa
w kontekście zjawiska working poor, a w jego analizie i ocenie skoncentrowano się
na określeniu poziomu i struktury „biednych/ubogich pracujących” na polskim
rynku pracy. Sytuację „biednych pracujących” można przedstawić posiłkując się
wynikami badań The European Union Statistics on Income and Living Conditions,
a dzięki informacjom pozyskanym z bazy danych Eurostat możliwe jest
przeprowadzenie porównywalnych analiz statystycznych. Na podstawie analizy
sytuacji ludzi pracujących zaliczanych do grupy working poor w Polsce na tle Unii
Europejskiej można stwierdzić, że wśród nich istnieje zjawisko biedy i ubóstwa.
Podważa to pogląd, zgodnie, z którym zatrudnienie stanowi czynnik
przeciwdziałający biedzie i ubóstwu.
Słowa kluczowe: biedni pracujący, rynek pracy, Unia Europejska

11.1. Wstęp
Pojęcie working poor stanowi interesujące zestawienie dwóch, wydawałoby się
sprzecznych terminów, tzn. work (praca) i poor (bieda). W obszarze rynku pracy
i polityki zatrudnienia zjawisko to jest stosunkowo od niedawna przedmiotem badań
zarówno teoretycznych, jak i empirycznych (Frazer, Marlier 2010: 23). Przyczyn
tego należy upatrywać w skoncentrowaniu uwagi na problemie biedy, ubóstwa
i wykluczenia społecznego wśród osób defaworyzowanych na rynku pracy. Obecnie
jednak, z uwagi na wzrastającą liczbę osób pracujących i jednocześnie zagrożonych
czy już dotkniętych biedą bądź też ubóstwem, zjawisko „biedy pracujących”
stanowi coraz częściej przedmiot dyskusji w obszarze polityki rynku pracy
i zatrudnienia. Dlatego też w niniejszym opracowaniu poświęcono uwagę osobom
pracującym, które choć mają pracę, borykają się z podobnymi problemami, co osoby
1
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bezrobotne.
Wobec powyższego, celem opracowania jest przedstawienie zależności między
pracą a problemem biedy i/lub ubóstwa. W analizie i ocenie badanego zjawiska
skoncentrowano uwagę na określeniu poziomu i struktury „biednych/ubogich
pracujących” w Polsce na tle pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Aby zrealizować tak postawiony cel badawczy wykorzystano metodę analizy
materiałów źródłowych dotyczących badanego zjawiska (punkt 2.), metodę analizy
danych statystycznych oraz metodę taksonomiczną (punkt 3.).

11.2. Praca i bieda – problemy terminologiczne i metodologiczne
Przegląd literatury traktujący o zagadnieniu pracy i biedy wskazuje, że obszary
te wzajemnie na siebie oddziałują. Dotychczas zjawisko working poor doczekało się
tylko jednej oficjalnej definicji – według U.S. Bureau of Labor Statistics do grupy
working poor zalicza się te osoby, które, przez co najmniej sześć miesięcy
(tj. 27 tygodni) w ciągu ostatniego roku były aktywne zawodowo (pracujące
lub poszukujące pracy) oraz które żyją w gospodarstwie domowym uznawanym
za ubogie (U.S. Bureau of Labor Statistics 2016: 28). Z kolei według Europejskiej
Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy: „pracujący ubodzy są
określani jako pracownicy mieszkający w gospodarstwach domowych, w których
co najmniej jeden członek rodziny pracuje i w których dochód (włącznie
ze świadczeniami społecznymi i po opodatkowaniu) wciąż pozostaje poniżej
poziomu ubóstwa” (Eurofound 2016). Natomiast Europejski Urząd Statystyczny
(Eurostat), zgodnie z przyjętą metodologią, do grupy working poor zalicza osoby,
które:
 deklarują, że posiadały status zatrudnienia przez więcej niż 6 miesięcy,
do których odnosi informacje o swoich dochodach lub pracowały,
przez co najmniej 7 miesięcy w roku,
 mają gospodarstwo domowe, którego całkowity dochód po opłaceniu
podatków i innych danin publicznych, możliwy do wydania
lub zaoszczędzenia podzielony przez liczbę członków gospodarstwa
domowego, jest mniejszy niż 60% średniej krajowej (tzn. przekracza próg
ubóstwa) (Eurostat Statistics Explained 2016).
Ze względu na wykorzystanie w dalszej części opracowania danych
statystycznych z bazy Eurostat, przyjmuje się definicję working poor
zaproponowaną przez Europejski Urząd Statystyczny.

171

11.3. Zjawisko working poor w Polsce na tle Unii Europejskiej – analiza
taksonomiczna
Analiza taksonomiczna ma charakter wielowymiarowy i bazuje na metodzie
grupowania przy wykorzystaniu metody aglomeracyjnej Warda:
 zakres podmiotowy: 28 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE-28) –
analiza skupień z wykorzystaniem diagramu drzewa wiązań metodą Warda
dotyczy zarówno „starych”, jak i „nowych” państw członkowskich UE,
 zakres czasowy: trzy okresy, tj. 2004-2007, 2008-2011, 2012-2015 –
w przypadku wszystkich analizowanych zmiennych dostępne są dane
statystyczne, które można wykorzystać do przeprowadzenia analizy,
 zakres przedmiotowy: trzy wskaźniki odzwierciedlające zależności między
2
pracą a problemem biedy i/lub ubóstwa .
Bazując na podstawowych wskaźnikach, jakie służą do pomiaru badanego
zjawiska, dokonano wyboru grupy zmiennych diagnostycznych 3 oraz weryfikacji
statystycznej w celu sprawdzenia poziomu ich zmienności oraz wzajemnego
skorelowania4. Wartości zmiennych diagnostycznych oraz ich wybranych
charakterystyk statystycznych dla każdego badanego okresu przedstawiono w tabeli
11.1.

2

Porównywalność oraz wiarygodność danych zapewniona zostanie dzięki wykorzystaniu
w przypadku wszystkich zmiennych diagnostycznych jednego źródła, tj. bazy danych
Eurostat.
3
Grupa zmiennych diagnostycznych (destymulanty): x1 – Odsetek osób posiadających pracę,
z dochodami rozporządzalnymi poniżej 60% mediany dochodów ekwiwalentnych w UE-28
(w wieku 18-64 lata), x2 – Wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej wśród osób
posiadających pracę w UE-28 (w wieku 18-64 lata), x3 – Odsetek osób posiadających pracę
wg intensywności pracy w gospodarstwie domowym, z dochodami rozporządzalnymi poniżej
60% mediany dochodów ekwiwalentnych w UE-28, z niską intensywnością pracy [0,2-0,45]
(w wieku 18-59 lata).
4
Analizę zmienności dokonano w oparciu o klasyczny współczynnik zmienności, z wartością
krytyczną równą 0,1. Analizę skorelowania zmiennych dokonano w oparciu o metodę
odwróconej macierzy współczynników korelacji, z wartością krytyczną równą 10.
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Tabela 11.1. Wartości zmiennych diagnostycznych i ich wybranych charakterystyk
statystycznych w latach 2004-2015
Państwo
członkowskie
UE-28
Belgia
Bułgaria
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Chorwacja
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka
Brytania
średnia
arytmetyczna
odchylenie
standardowe
współczynnik
zmienności

Rok

2004-2007

Kod

x1

BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE

4,3
:
3,5
4,6
5,6
8,2
6,0
13,4
10,4
6,0

x2

2008-2011

2012-2015

x3

x1

x2

x3

x1

x2

x3

2,3
:
5,8
1,2
2,9
5,0
1,6
9,3
2,8
3,3

18,8
:
31,5
15,2
22,5
48,0
26,3
30,7
31,8
29,7

:
9,1
6,6
9,8
9,7
9,5
7,6
4,3
5,1
6,6
13,0
10,8
:
4,7
7,3
4,4
6,4

:
4,1
10,7
25,4
19,6
0,7
16,1
2,7
0,9
2,5
21,0
6,2
:
3,3
14,6
1,5
1,0

:
32,3
25,0
47,9
50,0
30,8
29,9
19,9
19,1
29,4
32,9
37,6
:
19,3
27,6
22,1
21,4

4,4
7,8
3,7
5,9
7,2
7,7
5,5
13,4
11,2
6,8
:
10,0
7,0
10,3
10,6
10,0
5,9
5,6
5,1
8,0
11,3
10,4
17,7
5,3
5,8
4,1
6,8

2,4
30,1
3,9
1,0
2,9
4,2
2,3
8,8
2,9
3,6
:
5,5
8,6
17,2
10,1
0,7
15,1
3,5
1,0
2,8
10,0
5,9
26,3
4,4
7,0
1,2
0,8

23,2
52,8
31,2
28,3
28,9
39,1
15,7
39,8
34,9
31,0
:
36,9
27,6
48,6
47,5
33,9
30,5
25,4
16,2
29,5
34,9
40,1
46,6
24,0
29,0
22,2
28,8

4,6
7,9
4,1
5,2
9,0
9,6
5,2
13,7
11,8
7,8
6,0
11,3
8,5
8,9
8,9
11,1
7,2
5,5
4,9
7,8
10,8
10,5
18,8
6,7
6,0
3,7
7,2

2,3
25,9
3,7
1,7
2,6
4,2
4,4
14,6
3,7
3,1
8,3
8,6
12,7
14,1
8,9
1,1
17,5
5,7
1,2
2,2
7,1
6,2
22,4
4,3
5,3
1,0
0,4

25,7
42,1
26,8
17,1
33,8
44,3
19,3
40,7
37,4
33,9
28,0
40,4
29,3
41,2
50,4
34,5
42,6
28,7
24,1
33,0
40,8
42,4
59,2
30,6
34,6
20,8
34,0

UK

8,0

2,3

45,7

7,2

2,2

37,4

8,5

3,9

40,9

x

7,39

6,67 29,81

7,95

6,82 32,74

8,25

7,03 34,87

s

2,68

6,97

9,56

3,12

7,33

9,16

3,21

6,45

9,32

V

0,36

1,04

0,32

0,39

1,07

0,27

0,38

0,91

0,26
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wartość
minimalna
wartość
maksymalna

MIN.

3,5

0,7

15,2

3,7

0,7

15,7

3,7

0,4

17,1

MAX.

13,4

25,4

50,0

17,7

30,1

52,8

18,8

25,9

59,2

Uwaga: (:) – brak danych lub dane niekompletne: Bułgaria i Rumunia zostały wyłączone
z analizy dla okresu 2004-2007; Chorwacja została wyłączona z analizy dla okresu 2004-2007
i 2008-2011.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: baza danych Eurostat, At-risk-of-poverty rate by
poverty threshold and most frequent activity in the previous year - EU-SILC survey (ilc_li04)
[dostęp: 20.09.2017], Severe material deprivation rate by most frequent activity status
(population aged 18 and over) (ilc_mddd12) [dostęp: 20.09.2017], In-work at-risk-of-poverty
rate by work intensity of the household (population aged 18 to 59 years) - EU-SILC survey
(ilc_iw03) [dostęp: 20.09.2017].

Rozpoczęcie właściwej analizy taksonomicznej poprzedzono normalizacją
wartości zmiennych diagnostycznych w oparciu o metodę standaryzacji przy
wykorzystaniu średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego. Nie było
konieczności przekształcenia zmiennych diagnostycznych w celu nadania im
jednolitego charakteru (znaku), ponieważ wszystkie są destymulantami.
Kolejny etap prowadzonej analizy stanowi dla każdego badanego okresu: pomiar
odległości euklidesowych między państwami członkowskimi UE oraz grupowanie
państw członkowskich UE w skupienia charakteryzujące się podobną wielkością
i poziomem zagrożenia biedą i/lub ubóstwem wśród „biednych pracujących”.
Ten etap analizy wykonano za pomocą metody aglomeracyjnej Warda w programie
5
XLSTAT , a wyniki zaprezentowano na wykresach 11.1-11.3.

5

Zastosowano wariant oparty na podziale dokonanym automatycznie przez program
XLSTAT.
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Wykres 11. 1. Analiza skupień – diagram drzewa wiązań metodą Warda (odległość
euklidesowa) dla UE-25, 2004-2007
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych wartości zmiennych standaryzowanych.

Wykres 11.2. Analiza skupień – diagram drzewa wiązań metodą Warda (odległość
euklidesowa) dla UE-27, 2008-2011
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych wartości zmiennych standaryzowanych.
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Wykres 11.3. Analiza skupień – diagram drzewa wiązań metodą Warda (odległość
euklidesowa) dla UE-28, 2012-2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych wartości zmiennych standaryzowanych.

Na podstawie powyższych analiz można wnioskować, że w efekcie grupowania
dokonanego dla okresu:
 2004-2007, wśród UE-25 zidentyfikowano 3 skupienia:
1. najwyższy poziom podobieństwa charakteryzował 12 krajów (Belgia,
Czechy, Dania, Niemcy, Irlandia, Francja, Malta, Holandia, Austria,
Słowenia, Finlandia, Szwecja), które utworzyły skupienie silne,
2. 9 krajów (Estonia, Hiszpania, Włochy, Cypr, Luksemburg, Węgry,
Portugalia, Słowacja, Wielka Brytania) utworzyło skupienie o średniej sile
charakteryzujące się najniższym poziomem wewnętrznego podobieństwa
(poziom odmienności najbliżej punktu podziału),
3. 4 kraje (Grecja, Łotwa, Litwa, Polska) utworzyły skupienie słabe, o poziomie
odmienności nieco mniejszym niż poprzednie skupienie grupujące 9 krajów.
 2008-2011, wśród UE-27 zidentyfikowano 3 skupienia:
1. najwyższy poziom podobieństwa charakteryzował 15 krajów (do 12
z poprzedniego okresu dołączyły Cypr, Węgry i Słowacja), które utworzyły
skupienie silne,
2. 2 kraje (Bułgaria i Rumunia) utworzyło skupienie słabe o najniższym
poziomie podobieństwa (poziom odmienności najbliżej punktu podziału),
3. 10 krajów (Estonia, Grecja, Hiszpania, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg,
Polska, Portugalia, Wielka Brytania) utworzyło skupienie o średniej sile
o poziomie podobieństwa zbliżonym do skupienia grupującego 15 krajów.
 2012-2015, wśród UE-28 zidentyfikowano 2 skupienia (Rumunia stanowiła
obiekt odbiegający):
1. w skład 1 grupy weszło 17 krajów (do 15 krajów z poprzedniego okresu
dołączyły Chorwacja i Luksemburg), które można by było podzielić na trzy
podgrupy o wysokim poziomie podobieństwa, jednak łącznie stanowią grupę

176

krajów o najwyższym poziomie odmienności (poziom odmienności najbliżej
punktu podziału),
2. w skład 2 grupy weszło 10 krajów (Bułgaria, Estonia, Grecja, Włochy,
Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Portugalia, Wielka Brytania), które można
by było podzielić na 2 podgrupy o wysokim poziomie wewnętrznego
podobieństwa, jednak łącznie stanowią grupę krajów o niewiele niższym
poziomie odmienności, co poprzednie skupienie grupujące 17 krajów.
Wobec powyższego można wnioskować, że w Polsce wielkość i poziom
zagrożenia biedą i/lub ubóstwem wśród „biednych pracujących” są zbliżone
do sytuacji panującej pod tym względem w krajach regionu Europy ŚrodkowoWschodniej (Estonia, Litwa, Łotwa, Węgry), Południowej (Bułgaria, Grecja,
Hiszpania, Portugalia, Włochy) oraz w Luksemburgu i w Wielkiej Brytanii.

11.4. Wnioski
Na podstawie analizy i oceny sytuacji osób zaliczanych do grupy working poor
w Polsce na tle pozostałych państw członkowskich UE dokonanej przy
wykorzystaniu metody analizy materiałów źródłowych dotyczących badanego
zjawiska, metody analizy danych statystycznych oraz metody taksonomicznej,
można stwierdzić, że wśród osób pracujących w Polsce istnieje zjawisko biedy i/lub
ubóstwa.
Wnioski płynące z analizy nie mogą napawać optymizmem. Jeżeli z każdym
rokiem przybywa osób, które, mimo że pracują, pozostają biedne i/lub borykają się
z problemem ubóstwa, to znaczy, że zarówno władze państw członkowskich,
jak i instytucje unijne odpowiedzialne za politykę zatrudnienia, spraw społecznych
i włączenia społecznego, stoją przed poważnym wyzwaniem. Pozostawienie tego
problemu nierozwiązanym stanowi realne zagrożenie dla realizacji strategii „Europa
2020” na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.

ANALYSIS AND ASSESSMENT THE PHENOMENON OF
WORKING POOR IN POLAND COMPARED TO THE EUROPEAN
UNION
Abstract: The article discusses the phenomenon of working poor in Poland compared
to other EU Member States. The aim of this study was to show the relationship between
the work and the problem of poverty in the context of the phenomenon of working poor,
and the analysis and evaluation focused on determining the level and structure of the working
poor on the Polish labour market. The situation of working poor can be presented thanks
to the results of the European Union Statistics on Income and Living Conditions,
and also the information obtained from the Eurostat database makes it possible to carry out
comparable statistical analyzes. Based on the analysis of the situation of people included
in the working poor group in Poland compared to the EU, it can be stated that the problem
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of poor and poverty exist among them. It undermines the view that employment is a factor
that counteracts poor and poverty.
Key words: working poor, labour market, European Union
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Rozdział XII
Justyna Dyduch1, Jacek Wolak2

RAPORTOWANIE INFORMACJI Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA PRZEZ SPÓŁKI PUBLICZNE Z RÓŻNYCH BRANŻ
Streszczenie: Celem opracowania jest porównanie poziomu ujawnień informacji z zakresu
ochrony środowiska w raportach rocznych spółek notowanych na GPW w Warszawie
w czterech wybranych branżach: paliwowo-energetycznej, chemicznej, materiałów
budowlanych i spożywczej. W analizie zróżnicowania poziomu raportowania informacji
środowiskowych wykorzystano indeksy ujawnień i test Kruskala-Wallisa. Przeciętny poziom
ujawnień w badanej grupie spółek jest niski. Wyniki przeprowadzonego testu statystycznego
potwierdzają, że poziom raportowania istotnie zależy od branży, w której działa
przedsiębiorstwo.
Słowa kluczowe: raport roczny, informacje środowiskowe, społeczna odpowiedzialność
biznesu, test Kruskala-Wallisa

12.1. Wprowadzenie
Współcześnie duży wpływ na działalność podmiotów gospodarczych wywiera
koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR – corporate social
responsibility). CSR można zdefiniować jako „zobowiązanie do transparentnego
i etycznego prowadzenia działalności według zasad zrównoważonego rozwoju
oraz w dążeniu do dobrobytu społecznego, uwzględniając oczekiwania
interesariuszy, ale zgodnie z prawem i normami zachowań” [1, s.10].
Funkcjonowanie przedsiębiorstw zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
oznacza dążenie nie tylko do realizacji celów ekonomicznych, ale również
do minimalizowania
ich
negatywnego
oddziaływania
na
środowisko
oraz zaspokajania potrzeb różnych osób i organizacji, które stanowią ich otoczenie
(np. pracowników, inwestorów, lokalnej społeczności). Społeczna odpowiedzialność
przedsiębiorstw, w kontekście uwarunkowań ekologicznych, zwiększa się
wraz z siłą i zakresem oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko naturalne
[11, s.37] i przykładowo jest większa w przypadku przedsiębiorstwa chemicznego
1
2

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
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(np. w porównaniu z przedsiębiorstwem handlowym).
Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w szczególności
znajduje swoje odzwierciedlenie w rozwoju sprawozdawczości przedsiębiorstw [9].
Coraz więcej przedsiębiorstw ujawnia informacje dotyczące aspektów
środowiskowych i społecznych w ramach sprawozdawczości obowiązkowej
(w raportach rocznych) lub dobrowolnej (w raportach środowiskowych, raportach
CSR, raportach zintegrowanych oraz na swoich stronach internetowych).
Budowanie
nowego
wizerunku
przedsiębiorstw
jako
„społecznie
odpowiedzialnych”, obok realizacji celów ekonomicznych takich, jak zysk,
czy utrzymanie płynności finansowej, nabiera coraz istotniejszego znaczenia
dla ich istnienia i dalszego rozwoju na rynku [12]. Przedsiębiorstwa, które raportują
(finansowe i niefinansowe) informacje dotyczące ich wyników z zakresu CSR, mogą
wykorzystać regulacje prawne (np. dyrektywę unijną 2014/95/UE) oraz standardy,
wytyczne i zalecenia opracowane przez różne organizacje międzynarodowe
(np. Global Reporting Initiative).
Wyniki wielu badań nad zakresem i jakością ujawnień informacji dotyczących
społecznej odpowiedzialności biznesu (w tym informacji z zakresu ochrony
środowiska) wskazują na to, że poziom tych ujawnień zależy od rodzaju branży,
do jakiej należy dane przedsiębiorstwo [m.in. 2,3,7,8]. Przedsiębiorstwa z branż
odznaczających się znacznym negatywnym oddziaływaniem na środowisko z reguły
są skłonne ujawniać więcej informacji dotyczących CSR w porównaniu
z przedsiębiorstwami z branż o niewielkim wpływie na środowisko. Przykładowo
badania dotyczące ujawnień w zakresie CSR dotyczących amerykańskich
i japońskich spółek przeprowadzone przez L.C.J. Ho i M.E. Taylora [7] wskazują
na istnienie istotnych różnic w poziomie tego raportowania między analizowaną
grupą przedsiębiorstw produkcyjnych i nieprodukcyjnych, przy czym wyższą
jakością sprawozdawczości charakteryzuje się pierwsza grupa. Gamerschlag i in. [8]
udowodnili, że spółki z branż „zanieczyszczających środowisko” ujawniają więcej
informacji środowiskowych, niż pozostałe spółki oraz, że przedsiębiorstwa należące
do branży przemysłu dóbr konsumpcyjnych i dostarczania energii raportują więcej
informacji z zakresu CSR.
Celem opracowania jest porównanie poziomu ujawnień informacji z zakresu
ochrony środowiska w raportach rocznych spółek notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych (GPW) w Warszawie w czterech wybranych branżach: paliwowoenergetycznej, chemicznej, materiałów budowlanych i spożywczej. Sformułowana
hipoteza badawcza zakłada, że występują istotne różnice w poziomie ujawnień
między wyżej wymienionymi branżami.
12.2. Metodologia badań
Analizie poddano (skonsolidowane) raporty roczne za 2016 rok dla 56 spółek
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które zdecydowano
się zakwalifikować do jednej z następujących czterech branż:
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branża paliwowo-energetyczna, do której należą: EC Będzin, ENEA,
ENERGA, Lotos, PGE, PGNiG, PKN Orlen, Petrolinvest, Polenergia,
Tauron PE, ZE Pątnów-Adamów-Konin oraz ZEW Kogeneracja,
 branża chemiczna, do której należą: Ciech, Erg, Ergis, Gekoplast, Grupa
Azoty, Grupa Azoty Z.Ch. Police, Grupa Azoty Z.A. Puławy, Izoblok,
Lentex, PCC Exol, PCC Rokita, Plast-Box, Polwax, Radpol, Suwary
oraz Synthos,
 branża materiałów budowlanych, do której należą: Ceramika Nowa Gala,
Decora, Ferro, Izolacja-Jarocin, Izostal, Korporacja Budowlana Dom, Libet,
Megaron, MFO, Polcolorit, Pozbud T&R, Selena FM, Śnieżka
oraz ZM Ropczyce,
 branża spożywcza, do której należą: Colian, Gobarto, Grupa Żywiec,
Indykpol, Makarony Polskie, Pamapol, Przedsiębiorstwo Przemysłu
Spożywczego PEPEES, Seko, Tarczyński, Wawel, Wilbo, ZM Henryk
Kania, ZPC Otmuchów oraz ZT Kruszwica.
Poziom (zakres i jakość) ujawnianych informacji z zakresu ochrony środowiska
był mierzony za pomocą trzech indeksów ujawnień:
 indeks 1 dla informacji finansowych,
 indeks 2 dla informacji niefinansowych,
 indeks 3 dla obu rodzajów informacji łącznie.
Sposób obliczania indeksu 1 i indeksu 2 oparty jest na opracowaniach [4,5,6].
Analizie poddano następujące rodzaje środowiskowych informacji finansowych:
1. wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska,
2. opłaty ekologiczne (opłaty za emisję pyłów i gazów, pobór wody, zrzut
ścieków i składowanie odpadów, opłaty produktowe i inne),
3. koszt uprawnień do emisji gazów cieplarnianych i/lub świadectw pochodzenia
energii,
4. środowiskowe kary pieniężne i odszkodowania,
5. pozostałe koszty związane z działalnością w zakresie ochrony środowiska
(np. amortyzacja urządzeń ochronnych, wynagrodzenie służb ochrony
środowiska, koszty funkcjonowania urządzeń ochronnych, koszty certyfikacji),
6. zobowiązania środowiskowe (kredyty i pożyczki na realizację inwestycji
proekologicznych),
7. rezerwy na koszty ochrony środowiska,
8. dotacje na inwestycje środowiskowe,
9. przychody środowiskowe (np. sprzedaż uprawnień do emisji gazów
cieplarnianych lub gipsu stanowiącego produkt uboczny odsiarczania spalin),
10. oszczędności środowiskowe (np. z tytułu użycia surowców z odzysku).
Indeks 1 ujawnień obliczany był w ten sposób, że za każde z powyżej
wymienionych dziesięciu rodzajów informacji były przyznawane punkty, a następnie
suma punktów przypisana danemu raportowi była dzielona przez 30. Stosowana
punktacja była następująca:
 0 punktów – w przypadku braku ujawnień,
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 1 punkt, gdy występowanie danego zdarzenia (np. ponoszenie wydatków
inwestycyjnych) było tylko wspomniane bez podania wartości pieniężnych,
 2 punkty, gdy dane zdarzenie było skwantyfikowane w wartościach
pieniężnych na poziomie zagregowanym (np. podano wielkość łącznych
wydatków inwestycyjnych bez wyszczególniania dokładnej kwoty wydatków
na projekty ekologiczne),
 3 punkty, gdy dane zdarzenie było skwantyfikowane w wartościach
pieniężnych oddzielnie.
W przypadku indeksu 2 analizie podlegały następujące rodzaje środowiskowych
informacji niefinansowych:
1. polityka środowiskowa przedsiębiorstwa,
2. emisja gazów cieplarnianych,
3. emisja pozostałych zanieczyszczeń powietrza,
4. pobór wody i zrzut ścieków,
5. odpady,
6. emisja hałasu,
7. zużycie energii,
8. zużycie surowców,
9. przedsięwzięcia służące ochronie środowiska (inwestycje).
Indeks 2 był obliczany w ten sposób, że za każdy z wyżej wymienionych
dziewięciu rodzajów informacji były przyznawane punkty, a następnie suma punktów
przypisana danemu raportowi była dzielona przez 27. Stosowana punktacja była
następująca:
 0 punktów w przypadku braku ujawnień,
 1 punkt w przypadku informacji opisowych,
 2 punkty w przypadku prezentacji tzw. kluczowych wskaźników
efektywności (KPIs – key performance indicators) lub innych informacji
ilościowych,
 3 punkty w przypadku prezentacji informacji opisowych i ilościowych
jednocześnie.
Indeks 3 obliczono, jako średnią arytmetyczną wartości indeksu 1 i indeksu 2.
Wartość indeksów była wyrażona w wielkościach procentowych i mogła wynosić
od 0% do 100%. Im większa wartość indeksu, tym wyższy poziom ujawnień
środowiskowych informacji finansowych, niefinansowych i całkowitych.

11. 3. Wyniki badań
Zebrane dla potrzeb badania dane (wykres 12.1.) wskazują na to, że blisko 25%
podmiotów nie ujawnia w raportach rocznych żadnych informacji związanych z ich
wpływem na środowisko naturalne. Można też zauważyć, że średni poziom
ujawnień informacji dla całej próby jest niski (tylko trzecia część próby
przekroczyła próg 15% dla indeksu 3, który mierzy łączny poziom ujawnień)
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i wynosi: dla informacji finansowych 19,1%, dla informacji niefinansowych 12,5%
i łącznie dla obu rodzajów informacji 15,8%. Jak można zauważyć, spółki notowane
na GPW w Warszawie chętniej publikują finansowe informacje środowiskowe,
a ten fakt – na podstawie testu kolejności par Wilcoxona – jest dla α = 5%
statystycznie istotny (Z = 3,25, p = 0,00).
Najwyższe wartości zbudowanego przez autorów indeksu ujawnień osiągają
spółki z branży energetycznej. Dla informacji finansowych w przypadku spółki
ENEA wynosi on 76,7%, a dla ujawnień niefinansowych i łącznych rekordowy
wynik osiąga PGE (odpowiednio wynosi on 85,2% i 72,6%).
Wykres 12.1. Poziom ujawniania informacji środowiskowych (w%)

Ujawniane
Ujawniane
informacje
informacje
finansowe (%)
niefinansowe (%)
Źródło: Obliczenia własne w pakiecie Statistica 13.1

Ujawniane
informacje
całkowite (%)

W tabeli 12.1. i na wykresie 12.2. przedstawiono wykres pudełkowy
oraz statystyki opisowe poziomu ujawnień środowiskowych dla analizowanych
spółek, w podziale na wybrane branże. Także i przy tym podziale (tabela 12.1.)
spółki nieco chętniej ujawniają informacje finansowe, ale tym razem – poza
wynikami dla branży chemicznej – tego faktu nie potwierdzają wyniki testu
kolejności par Wilcoxona. W kolejnych branżach wartości statystyki testowej
i wartości
p-value są następujące: paliwowo-energetyczna (Z = 1,57, p = 0,12), chemiczna
(Z = 2,42, p = 0,02), spożywcza (Z = 1,48, p = 0,14), materiałów budowlanych
(Z =1,01, p = 0,34).
Ponadto – co z perspektywy postawionej w pracy hipotezy badawczej wydaje się
być ważniejsze – w przypadku branż: paliwowo-energetycznej i chemicznej
wartości wszystkich trzech indeksów są znacząco większe od ich odpowiedników
dla branży spożywczej oraz branży materiałów budowlanych.
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Tabela 12.1. Statystyki opisowe dla ujawnień informacji środowiskowych według
branży (w%)
Branża

N

Min

Max

Średnia

Mediana

Odch.
st.

Skośność Kurtoza

Indeks 1: informacje finansowe
Paliwowoenergetyczna

12 10.00

76.67

44.72

36.67

19.72

0.12

-0.69

Chemiczna

16

0.00

63.30

22.29

20.00

21.28

0.70

-0.62

Spożywcza

14

0.00

23.30

7.61

6.65

8.51

0.73

-0.85

Materiałów
budowlanych

14

0.00

23.30

5.00

1.65

6.88

1.58

2.66

Indeks 2: informacje niefinansowe
Paliwowoenergetyczna

12

0.00

85.20

34.55

31.45

25.09

0.65

-0.07

Chemiczna

16

0.00

29.63

12.26

11.10

10.44

0.45

-1.10

Spożywcza

14

0.00

14.81

3.44

1.85

4.70

1.47

1.54

Materiałów
budowlanych

14

0.00

22.22

2.91

0.00

6.52

2.45

5.94
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Indeks 3: informacje całkowite
Paliwowoenergetyczna

12

5.00

72.60

39.64

41.64

20.20

0.21

-0.29

Chemiczna

16

0.00

46.45

17.29

12.68

15.27

0.76

-0.61

Spożywcza

14

0.00

13.50

5.54

5.20

4.88

0.34

-1.20

Materiałów
budowlanych

14

0.00

15.40

3.96

2.50

5.06

1.24

0.82

Źródło: Opracowanie własne w pakiecie Statistica 13.1

Wykres 12. 2. Poziom ujawniania informacji środowiskowych w wybranych
branżach (w%)

Ujawniane
Ujawniane
informacje
informacje
finansowe (%)
niefinansowe (%)
Źródło: Obliczenia własne w pakiecie Statistica 13.1

Ujawniane
informacje
całkowite (%)

Choć różnice ujawnień między sektorami są widoczne w tabeli 12.1., to jednak
z uwagi na niezbyt dużą wielkość próby (każda z podgrup jest reprezentowana
przez kilkanaście spółek giełdowych) i niemałe zróżnicowanie indeksów mierzone
wartością odchylenia standardowego (np. w przypadku danych z branży chemicznej
współczynnik zmienności jest bliski 100%), zaobserwowane różnice niekoniecznie
muszą być statystycznie istotne. W konsekwencji postawioną we wstępie do pracy
hipotezę o tym, że liczba ujawnianych informacji środowiskowych istotnie zależy
od rozważanych w pracy branży, zdecydowano się sprawdzić za pomocą
nieparametrycznego modelu ANOVA przy założeniu 5% poziomu istotności.
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Pomimo, że użyty test Kruskala-Wallisa ma mniejszą moc od zwykle stosowanej
w analizie podobnych problemów klasycznej analizy wariancji, to jest użytecznym
narzędziem w sytuacji, gdy nie są dla niej spełnione – a z taką sytuacją mamy
do czynienia w niniejszym badaniu – założenia statystyczne (tj. normalność i stałe
odchylenie standardowe w wydzielonych grupach) [10]. Omawiany test sprawdza
hipotezę zerową mówiącą o tym, że przeciętne natężenie badanej cechy (mierzone
medianą) jest takie same w analizowanych podgrupach. Badanie przeprowadzono
w pakiecie Statistica 13.1, a wyniki testu dla indeksów ujawnionych informacji
finansowych (H = 25,64, p = 0,00), ujawnionych informacji niefinansowych
(H = 24,45, p = 0,00) i ujawnionych informacji łącznie (H = 26,87, p = 0,00)
wskazują na to, że w rozważanych w pracy branżach, mediany poziomu
ujawnianych informacji nie są takie same.
Kolejnym krokiem, jaki wykonuje się po odrzuceniu hipotezy zerowej, jest
zastosowanie testu wielokrotnych porównań Dunna (jest to odpowiednik testu
Bonferroniego dla klasycznej ANOVY). W przypadku tego badania, test wskazuje
na pary podgrup, dla których występują istotne różnice w poziomie ujawnionych
informacji środowiskowych.
Tabela 12.2. Wyniki testu wielokrotnych porównań Dunna dla poziomu
ujawnianych informacji finansowych
PE
C
SP
MB
Branża
(46,63)
(31,28)
(20,54)
(17,76)
Paliwowo-energetyczna
–
2.46
4.07*
4.50*
(PE)
Chemiczna (CH)
2.46
–
1.80
2.27
Spożywcza (SP)
4.07*
1.80
–
0.45
Mat. Budowlanych (MB)
4.50*
2.27
0.45
–
Uwaga: Symbolem „*” oznaczono statystyczną istotność różnicy dla α = 5%
Źródło: Obliczenia własne w pakiecie Statistica 13.1

Tabela 12.3. Wyniki testu wielokrotnych porównań Dunna dla poziomu
ujawnianych informacji niefinansowych
PE
CH
SP
MB
Branża
(44,71)
(32,91)
(21,11)
(16,96)
Paliwowo-energetyczna
–
1.89
3.68*
4.32*
(PE)
Chemiczna (CH)
1.89
–
1.98
2.67*
Spożywcza (SP)
3.68*
1.98
–
0.67
Mat. Budowlanych (MB)
4.32*
2.67*
0.67
–
Uwaga: Symbolem „*” oznaczono statystyczną istotność różnicy dla α = 5%
Źródło: Obliczenia własne w pakiecie Statistica 13.1
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Tabela 12.4. Wyniki testu wielokrotnych porównań Dunna dla poziomu
ujawnianych informacji całkowitych
PE
CH
SP
MB
Branża
(46,25)
(32,78)
(20,68)
(16,21)
Paliwowo–
2.16
3.99*
4.68*
energetyczna (PE)
Chemiczna (CH)
2.16
–
2.03
2.78*
Spożywcza (SP)
3.99*
2.03
–
0.72
Mat. Budowlanych
4.68*
2.78*
0.72
–
(MB)
Uwaga: Symbolem „*” oznaczono statystyczną istotność różnicy dla α = 5%
Źródło: Obliczenia własne w pakiecie Statistica 13.1

Analizując wyniki zamieszczone w tabelach 12.2-12.4, można zauważyć,
że wnioski we wszystkich trzech analizowanych poziomach ujawniania informacji
środowiskowych są zbliżone. W każdym analizowanym przypadku, poziom indeksu
dla spółek z branży paliwowo-energetycznej, na poziomie istotności α = 5% jest
większy od poziomu indeksu dla spółek z branży spożywczej i spółek z branży
materiałów budowlanych.
Ponadto, dla informacji niefinansowych i informacji liczonych łącznie,
test wielokrotnych porównań Dunna wskazuje na istotnie większy poziom
ujawnianych informacji środowiskowych w branży chemicznej w porównaniu
z branżą grupującą producentów materiałów budowlanych.

12.4. Podsumowanie
Spółki publiczne coraz częściej komunikują swoim interesariuszom informacje
o swoich działaniach w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym
również o środowiskowym aspekcie tej odpowiedzialności. Przedmiotem badań
w niniejszym opracowaniu są ujawnienia informacji środowiskowych (finansowych
i niefinansowych) zawarte w raportach rocznych spółek notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie i należących do czterech branż. Należy
zaznaczyć, że przedsiębiorstwa prezentują informacje środowiskowe również
w innych raportach, jak raporty zintegrowane, czy raporty CSR, jednak te źródła
informacji nie były uwzględniane w analizie. Wybór raportu rocznego,
jako przedmiotu badań w zakresie ujawnień środowiskowych wynika z jego
obowiązkowego charakteru (w przeciwieństwie do raportów zintegrowanych i CSR)
i podstawowego znaczenia dla inwestorów w ocenie spółek.
Przeprowadzona analiza poziomu ujawnień wykazała, że ponad trzy czwarte
badanych spółek prezentuje w raporcie rocznym informacje związane z ochroną
środowiska, jednak przeciętny poziom ujawnień tych informacji nie jest wysoki.
Wyniki przeprowadzonego testu Kruskala-Wallisa potwierdzają, że poziom
raportowania informacji środowiskowych istotnie zależy od branży, w której działa
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przedsiębiorstwo. Branża paliwowo-energetyczna, która jest postrzegana, jako silnie
oddziałująca na środowisko naturalne, prezentuje więcej informacji
środowiskowych i lepszej jakości niż dwie branże: spożywcza i materiałów
budowlanych, które można określić jako bardziej od niej „przyjazne
dla środowiska”. Nie zauważono istotnych różnic w poziomie ujawnień między
branżą paliwowo-energetyczną i chemiczną. Ta ostatnia jest również traktowana
w odbiorze społecznym, jako negatywnie wpływająca na środowisko,
(co wynika m.in. z podwyższonego ryzyka poważnej w skutkach awarii
przemysłowej)
i podlega
surowym
przepisom
środowiskowym
(m.in. tzw. rozporządzeniu
REACH).
Poziom
raportowania
informacji
środowiskowych (niefinansowych i całkowitych) w branży chemicznej jest istotnie
wyższy, niż w przypadku branży materiałów budowlanych. Należy jednak
zaznaczyć, że nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic w zakresie i jakości
raportowania między branżą chemiczną i spożywczą.
REPORTING ENVIRONMENTAL INFORMATION
BY LISTED COMPANIES FROM DIFFERENT SECTORS
Abstract: The purpose of the study is to compare the levels of environmental disclosure
in annual reports of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange in four selected
sectors: fuel and energy sector, chemical sector, construction materials sector and food sector.
Disclosure indices and the Kruskal-Wallis test are used in the analysis of differentiation
of disclosure levels. The average level of environmental disclosure in the whole analyzed
group of companies is low. The results of the statistical test confirm that the level of reporting
is significantly dependent on the industry in which the company operates.
Key words: annual report, environmental information, corporate social responsibility,
Kruskal-Wallis test
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ZAKOŃCZENIE
Permanentne przemiany gospodarcze i polityczne są jednym z powodów
pojawiających się problemów we współcześnie działających podmiotach
gospodarczych. Powstające między teorią a praktyką gospodarczą sprzężenia
zwrotne wywołują stałą potrzebę dokonywania zmian, tak by dostosować podmiot
do panujących warunków rynkowych. Ważnym staje się poprawne zidentyfikowanie
skutku problematycznego wywołanego tymi czynnikami zewnętrznymi
i wewnętrznymi oraz znalezienie wspólnego punktu wyjścia do dalszego działania
po to, aby osiągnąć określoną korzyść dla podmiotu. Z kolei działanie to wymaga
pochylenia się nad tymi problemami obu światów we wspólnym działaniu
nakierowanym na pozytywną zmianę nie tylko gospodarczą, ale i społeczną.
Realistyczne podejście i prawidłowa identyfikacja problemu gwarantuje w danej
jednostce organizacyjnej osiągnąć założone cele oraz jednocześnie zabezpieczyć jej
przyszłość. Realizacja jednak tych celów i korzyści obejmuje szereg zagadnień
ekonomicznych, finansowych, prawnych, podatkowych uregulowań przy
wykorzystaniu skomplikowanych systemów informatycznych i innych, tworzących
jedną wspólną całość. Działania tych wszystkich zagadnień łączy jedna wspólna
cecha otwartość na zasadność stosowania konstrukcji teoretycznych i ich silna
weryfikacja z praktyką gospodarczą uwzględniającą zmieniające się warunki
zewnętrzne i wewnętrzne.
Poruszany aspekt niesie ze sobą wiele obaw a teoretyczne ich badanie
z wykorzystaniem dostępnych narzędzi prognostycznych nowych zjawisk,
dla których nie zawsze posiadamy bazę danych jest zasadne. Uzasadnionym
rozwiązaniem w tym przypadku wydaje się wykorzystanie metody bazującej
na wiedzy ekspertów merytorycznych. Oparcie się na tych grupach eksperckich
z praktycznego punktu widzenia, choć nie gwarantuje nam poprawności
w formułowaniu konstruktywnych sądów, przy małej liczbie ich prób i bywa
niewystarczająca, to zasadne jest ją rozważyć w analizie wspomagając się
zastosowaniem parametru rozkładu Weibulla. Wykorzystanie rozkładu Weibulla
do analizy sądów grupy ekspertów przy niewielkiej jej liczbie staje się zasadne,
co zostało udowodnione przez badacza naukowego w niniejszej monografii.
Użyteczność tego rozkładu w prognozowaniu ekonomicznym jest zakresem
dziedziny funkcji gęstości, która choć jest ograniczona wyłącznie z dołu przez
wartość minimalną, to w większości sytuacji prognostycznych można
deterministycznie określić wartość minimalną zmiennej prognozowanej przyjmując
w najprostszym przypadku wartość 0, jednak dla wartości maksymalnej jest to
niewykonalne. Gnębiące nas wątpliwości w rozwiązaniu problemu zostały
rozwiązane w konstruktywny sposób przez autora poruszającego tą tematykę
w monografii. Korzystnie z tego rozkładu do analizy opinii w skrajnych
przypadkach stanowi narzędzie doskonałym w poszukiwaniu subiektywnego
analizowania dostępnych zmiennych. Podkreślić należy, że tylko w sytuacji, kiedy
liczba ekspertów osiąga większą liczbę, a kompetencje ich ocenia się za wysoko to,
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rozkład ich odpowiedzi można uznać za dostatecznie wiarygodny oszacowujący
rzeczywisty rozkład badanej zmiennej. Ważne jest, aby pamiętać, że w przypadku
dostępności tylko jednego eksperta opinii to eksperci określają tylko wartość
minimalną, najbardziej prawdopodobną i wybrany górny kwantyl rozkładu badanej
zmiennej, a na postać zakładanego rozkładu prawdopodobieństwa subiektywnego
wpływają przede wszystkim wiedza, doświadczenie i intuicja badającego.
Wnikliwa analiza problemów wypływająca z różnorodności prowadzonej
działalności skutkować może przemianom odnoszącym się do osiągnięcia
najważniejszego celu działalności podmiotu, jakim jest zysku, który wpisany jest
w scenariusz jego funkcjonowania. Pochylenie się nad problematyką współcześnie
działającej administracji publicznej w dzisiejszych realiach przy wykorzystaniu
różnych analiz by przyjrzeć się skutkom nad zachodzącymi modyfikacjami
przechodzenia z tradycyjnej do nowoczesnej koncepcji prowadzonej działalności
jest atrakcyjna dla każdego badacza. Wynikająca stąd ciekawość badawcza
do analizy jej przy uwzględnieniu wymiaru technologicznego w zakresie technologii
komunikacyjnych i mechanizmów przekazywania informacji, z jaką spotykamy się
w administracji publicznej to zasadność by ją przeprowadzić oraz podzielić się jej
wynikami. Analiza badawcza
tego zjawiska otoczona jest dynamicznie
rozwijającymi się procesami technologii informatycznej zarówno na potrzeby sfery
publicznej, jak i prywatnej funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.
Niewątpliwie tradycyjne metody stosowane przez administrację publiczną wciąż są
dla większości społeczeństwa bardziej bezpieczne niż nowe wprowadzane
rozwiązania technologiczne. Społeczeństwo swoje uzasadnienie upatruje w obawie
o bezpieczeństwo i w poufności danych, z jakimi przychodzi się mierzyć
w momencie usprawnienia technologicznego w administracji publicznej.
Współczesne technologie stosowane z różną intensywnością w e-administracji
publicznej wciąż wywołują dysonans w kwestii umiejętności korzystania z e-usług
w różnych grupach wiekowych. Zmiana świadomości społecznej w korzystaniu
z nowej formy prowadzenia wszelkich spraw z urzędem będzie w najbliższej
przyszłości ulegać metamorfozie ukierunkowanej na nowe technologie ICT.
Stosowanie tych nowych technologii ICT wymusza z kolei uwzględnienie Polityki
Bezpieczeństwa i Informacji w e-administracji.
Prowadzona Polityka Państwa ukierunkowana jest na wiele płaszczyzn,
określając tym samym trendy zmian ekonomiczno-społecznych i gospodarczych.
Wprowadzanie kolejnych rozwiązań systemowych, prawnych i społecznych
przedkłada się na wpływ zachowania stopy bezrobocia. Liczne prace poświęcone
modelowaniu zmian bezrobocia i badaniu tego zjawiska pod różnymi kątami wciąż
nadają nowe kierunki do poszukiwania nowego podejścia w analizie tematycznej.
Prognostyczne metody oceniające i analizujące zagadnienie stopy bezrobocia do tej
pory wykorzystywały modele nieuwzględniające analizy przestrzennej tego
zjawiska. Wypływająca stąd ciekawość jego zachowania przy tym zjawisku była
podstawą do zastosowania przez autorów w tej monografii modelu błędu
przestrzennego i zaobserwowania go w badanym czasookresie i regionie. Otrzymane
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wynik z wykorzystaniem wartości statystyki Morana w badaniu wskazały
na najbardziej skorelowane są ze sobą bezpośrednio przylegające do siebie powiaty,
a zależność przestrzenna nieznacznie, ale konsekwentnie wykazała tendencję
malejącą. Potwierdza to słuszność zastosowania wybranego modelu przestrzennego,
ponieważ odzwierciedla ona nieuwzględniony czynnik przestrzenny, różnicujący
w pewnym stopniu zmiany bezrobocia w poszczególnych regionach.
Dzięki przeprowadzonym badaniom uwidoczniono istotę zachowywania się stopy
bezrobocia wynikającą z: wpływu większych aglomeracji miejskich, wysokości
stopy bezrobocia i zmian z wcześniejszych okresów w danym regionie
z uwzględnieniem sąsiadujących obszarów. Wpływające czynniki, takie jak:
zatrudnianie i wynagradzanie, na kształtowanie się stopy bezrobocia powodujące
ciągłe zmianami w różnorodnych branżach gospodarki były podstawą
do przeprowadzenia przez kolejnych autorów analizy statystyczno-porównawczej.
Zaobserwowany wpływ zachodzących zmian tych czynników uwypuklił silne
zróżnicowanie Polskich pracowników na tle pracowników z innych krajów
ze wskazaniem różnic płacowych, godzinowych i form zatrudnienia oraz kosztów
pracy. Wykazane postulaty czynnikowe stały się postawą do kolejnego badania
naukowego, które wykorzystując analizę metody porównawczej przeanalizował
rynek wewnętrzny w Polsce. Autorzy tej części wskazują na zasadność zgłębienia
tego tematu poprzez analizę rynku wewnętrzną naszego kraju uwypuklają wpływ
zmian wywołany dyrektywami dostosowania go do wymogów rynku UE.
Wspomniane badania dają podstawę do dalszych działań badawczych
poszukujących nowych rozwiązań w innych aspektach funkcjonowania podmiotu
na rynku. Ciekawym dla badacza do analizy stał się aspekt pozyskania kapitału,
jako podstawowe źródło finansowania działalności gospodarczej stanowiącej kapitał
własny. Uwidocznione w analizie problemy wywołane wysokimi warunkami
stawianymi dla zabezpieczenia pozyskania nowego źródła finansowania małych
i średnich przedsiębiorstw ze środków UE stanowią główną barierę ich pozyskania.
Zaobserwowane zmniejszenie się poziom udziału środków ze źródeł unijnych
w kapitale własnym to korzyść wpływająca na poszukiwanie środków z własnego
kraju poprzez zaciąganie przez małe i średnie przedsiębiorstwa kredytów i pożyczek
bankowych.
Poszukiwanie nowych źródeł finansowania działalności gospodarczej ściśle jest
powiązane z obsługą transakcji finansowych. Wymusza to z kolei podjęcie rozważań
nad wymianą wartości zachodzącą bezpośrednio bądź z pomocą organizacji
pośredniczących tj.
przedsiębiorstw finansowych i instytucji bankowych.
Dokonywany wybór przez podmioty gospodarcze wybierające bank strategiczny
do obsługi transakcji finansowych staje się w większości przypadków kluczowym
dla realizacji korzyści finansowych podmiotu. Korzystanie z zwinności transakcji
Ztr, stanowi uniwersalne narzędzie pomiaru jakości transakcji, co pozwala ocenić
zdolność transakcji kontrahenta pod kątem umiejętności narzucania kanałów
płatności a tym samym ułatwiając obieg płatności przy niskim wydatku na pokrycie
kosztów pośrednika. Rozwiązanie stosujące ten wskaźnik dobroci transakcji wpływa
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na pozytywne czynniki i rzutuje na odniesienie sukcesu instytucji pośredniczącej.
Instytucje te gwarantują swoim klientom zdolność obsługi transakcji o znacznej
wartości, przy niskiej cenie kosztowej, pełną dostępność i dużą szybkość działania.
Pojawiające się ryzyko w korzystaniu z transakcji o niskiej dobroci tj. niskiej
zwinności jest sygnałem, iż istnienie obszarów rynkowych wywołuje narzucanie
wysokich kosztów transakcji. Podmiot korzystająca z tych usług narażony jest
na działania pośrednika, czyli podnoszenia kosztów z uwagi na spełnienie popytu
na obsługę transakcji w rzeczywistym czasie przy elektronicznym handlu
elektronicznym, czy pod warunkiem zaspokojenia popytu przez instytucje
nieubankowione.
Dynamiczne zmiany obserwowane w tym zakresie i zachodzące również
w gospodarce odzwierciedlają się w tworzących się nowych powiązaniach
gospodarczych podmiotów. Rosnąca dysproporcja w dostępności towarów i usług
przyczynia się do pojawiających problemów jakościowego życia społeczeństwa,
co ma odzwierciedlenie w zniszczeniu bioróżnorodności. Wywołane skutki mają
odzew w niepokojach społecznych a silnie związane są z odpowiedzialnością
etycznego gospodarowania poprzez adaptację norm moralnych ewaluującą na grunt
zarządzania. Zmiany te stały się widoczne w tworzeniu standardowych koncepcji
systematyzujących obszary i narzędzia wspierające odpowiedzialny rozwój
gospodarczy. W wyniku tych ewaluacji pojawiają się różnorodne podejścia
w stopniu implementacji Koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)
oraz Koncepcji Zrównoważonego Rozwoju i wzrostu ich wykorzystania
w rozwiązaniach krajowych oraz światowych. Zastosowane rozwiązania w strategii
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do rynku, klientów, pracowników,
środowiska oraz społeczności lokalnych odgrywa niezwykłą rolę w procesie
globalizacji. Dobre zmiany ze stosowania CSR płynące z tych zastosowań
uwidaczniają się w relacjach społeczno-biznesowych, które są coraz bardziej
społecznie odpowiedzialne. Z kolei pojawiający się konflikt z różnymi grupami
interesariuszy utrzymywany jest w oparciu o zasady etyczne. Poruszane kwestie
etyczne swoje podwaliny mają w wielkich religiach monoteistycznych kształtujące
na przestrzeni dziejów moralne postawy ludzkości. Dostrzeżone źródło
postaw człowieczeństwa prowadzi do kreowania zasad polityki działalności
gospodarczej w kwestii pozaekonomicznych. Wybór partnera gospodarczego
zaczyna mieć znaczącą rolę w życiu gospodarczym, którego przykładem są
powstające spółki inwestycyjne według funkcjonowania w nich zasad
wyznaniowych tj. Oikocredit Investment, ASN Bank, grupa Thrivent Financial
for Luterans (Chrześcijaństwo), Fundusz Amana Funds (Islam) czy Ruch
Samopomocy Sarvodaya Shramadana Sangmaya (Buddyzm).
Popularyzacja stosowania CSR w podmiotach gospodarczych z uwzględnieniem
zasad etycznych niesie ze sobą wyłaniający się od niedawna problem working pooru. Przestrzeganie wszystkich zasad w prowadzonej działalności gospodarczej dającej
zatrudnienie różnym grupom społecznych w swoich szeregach nie zatrzyma fali
wspomnianego problemu. Narastający problem z roku na rok wśród osób
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pracujących a jednak pozostających biednymi boryka się z problemem ubóstwa.
Wyłaniający się problem w krajach członkowskich i Instytucjach Unijnych
prowadzących odpowiedzialną politykę zatrudnienia, sprawy społeczne oraz
włączenia społeczne nie znalazły antidotum dla niego. Nadal stanowi ogromne
wyzwanie przy pojawiającej się fali emigracyjnej z krajów trzeciego świata.
Nierozwiązany problem working poor-u staje się realnym zagrożeniem realizacji
strategii "Europa 2020" na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego
przy dodatkowym obciążeniu wynikającym z ekonomicznych problemów
emigrantów o odmiennej kulturze społecznej i etycznej.
Obserwowany problem odpowiedzialnego działania na rzecz odpowiedzialnego
biznesu uwzględniający wszystkie odniesienia etyczne, moralne, społeczne i inne,
rozszerza się na środowiskowy aspekt tej odpowiedzialności. Charakter
prowadzonych badań przy wykorzystaniu testu Kruskala-Wallisa wykazał,
że poziom raportowania jest różnorodny uzależniony od branży w jakiej działa
podmiot gospodarczy. Przyjazność dla środowiska uwzględniająca wspomniany test
w analizie prezentuje informację środowiskowe i lepszą jakość dla branż
spożywczej i budowlanej, jako najmniej inwazyjne na środowisko naturalne.
Odpowiedzialny biznes na rzecz środowiska naturalnego nie jest jeszcze
tak rozwinięta stąd poziom zainteresowania tą formą badawczą wywołuje wiele
wyzwań dla jego badaczy.
Autorzy niniejszej monografii poczuwając się do społecznej odpowiedzialności
biznesu w poruszanej monografii dostarczyli rzetelności informacyjnej dając obraz
możliwość integracji dwóch światów: teoretyków i praktyków we wspólnym
działaniu by osiągnąć korzyść dla rozwoju podmiotu. Prezentowane osiągnięcia
badawcze w większości tego opracowania są już stosowane w praktyce, pozwalając
na bieżąco niwelować podejmowane błędne decyzje niekiedy nawet strategiczne
dla podmiotu. Współczesne problemy między teorią a praktyką gospodarczą
w aspekcie różnorodności zebrane w niniejszej monografii to dowód zmieniającej
się mentalności społecznej szukającej wspólnych rozwiązań do rozwoju
gospodarczego. Ważność i zasadność prowadzonych dotychczasowych badań stale
wskazuje na ewaluację zmian, które odgrywając znaczący czynnik do dalszej
wspólnej pracy zespołowej nad pojawiającym się problemem podmiotu
gospodarczego. Autorzy mając to na względnie poczynili próbę pokazania
współczesnego problemu gospodarczego przy jednoczesnym niedosycie badawczym
dojąc podwalinę do następnego wspólnego działania.
Przedstawione w opracowaniu analizy i badania są podwaliną do dalszych
głębszych badań naukowych wszystkich grup społecznych naukowego
i biznesowego świata, tak by integracją ich miała korzyści w praktyce gospodarczej.
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