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Wstęp
Niniejsza publikacja jest dziewiątym z kolei zeszytem w ramach serii tematycznej Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o nazwie
„Gospodarka a Środowisko”. Prezentowane w tym tomie artykuły dotyczą różnych
aspektów jakości życia i zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza szeroko rozumianych relacji gospodarki ze środowiskiem przyrodniczym.
W pierwszej części opracowania przedstawiono różne aspekty zarządzania środowiskiem dotyczące przede wszystkim:
–– problemów dalszego funkcjonowania systemu udzielania pomocy publicznej na
ochronę środowiska oraz roli opłat służących ochronie środowiska w systemie
funduszy celowych w Polsce,
–– wykorzystania białych certyfikatów jako instrumentu podnoszenia efektywności
końcowego wykorzystania energii w Unii Europejskiej,
–– oceny zasobów informacyjnych raportów środowiskowych przedsiębiorstw,
–– kontrowersji w ekonomii środowiskowej wokół pojęcia najlepszej dostępnej
technologii (BAT),
–– istoty i znaczenia „zielonych miejsc pracy”,
–– wspomagania procesów integrowania systemów gospodarki odpadami przez zarządzanie informacją oraz roli ŐKO-TEST jako źródła informacji o proekologicznych produktach,
–– roli ekumenizmu w budzeniu troski o naturalne środowisko oraz odniesień etyki
środowiskowej do obszarów przyrodniczo cennych.
Drugi blok tematyczny dotyczy jakości życia, a zwłaszcza problemów:
–– typologii jakości życia,
–– pomiaru jakości życia na przykładzie propozycji wskaźników silnych społeczności,
–– roli audytu miejskiego jako narzędzia pomiaru jakości życia w miastach europejskich.
Trzeci blok artykułów dotyczy zarządzania jakością w kontekście:
–– zadań normalizacji i oceny Europejskiego Systemu Nagród EFQM.
–– procesów ekonomizacji administracji publicznej,
–– systemu zarządzania ryzykiem oraz roli ISO-22000 jako standardu jakościowego dla organizacji w łańcuchu obrotu żywnością,
–– wykorzystania metod taksonomii i wielowymiarowej analizy porównawczej
w ocenie jakości wyrobów rynkowych oraz metod wyborów dyskretnych w badaniach koncepcji nowych produktów.
Dziękuję autorom za współudział w opracowaniu tego zeszytu i mam nadzieję,
że spełni on oczekiwania czytelników.

Tadeusz Borys
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Bartosz Bartniczak

LIKWIDACJA WOJEWÓDZKICH
FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ A FUNKCJONOWANIE SYSTEMU
UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ
NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

1. Wstęp
Od pewnego czasu w naszym kraju trwa publiczna dyskusja na temat przyszłości
funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Zapoczątkowana została ona w momencie przedstawienia założeń planowanej reformy finansów publicznych1. Od tego momentu pojawiło się wiele opracowań mówiących albo o konieczności pozostawienia systemu ekologicznych funduszy celowych
w takim stanie, w jakim one funkcjonują obecnie, albo też o konieczności jak najszybszej ich likwidacji. Niniejszy artykuł składa się na tę dyskusję, a jego celem jest
pokazanie, jak ewentualna likwidacja funduszy wojewódzkich może wpłynąć na
system udzielania pomocy publicznej na cele związane z ochroną środowiska w Polsce, szczególnie w kontekście planowanej na szczeblu Unii Europejskiej reformy
systemu udzielania pomocy publicznej.
Obowiązujące w Unii Europejskiej przepisy dotyczące ochrony konkurencji
powodują, że możliwości finansowania przedsięwzięć ze środków publicznych są
ściśle limitowane przez przepisy prawne dotyczące udzielania pomocy publicznej.
Termin „pomoc publiczna” nie jest jednak jednakowo definiowany. Główny
wpływ na taki stan rzeczy ma brak legalnego ujęcia w przepisach zarówno Unii Europejskiej, jak i polskich. W traktacie ustanawiającym Wspólnoty Europejskie
(TWE) [4] zapisano jedynie, że ze względu na negatywne skutki, jakie pomoc publiczna ma na konkurencję na rynku, wprowadzony zostaje generalny zakaz jej
udzielania. Artykuł 87 TWE stanowi, że z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych
w TWE jest nie do pogodzenia z regułami wspólnego rynku wszelka pomoc udzielana przez państwo lub ze źródeł państwowych bez względu na formę, która przez
Główne założenia reformy finansów publicznych przedstawione zostały w trakcie konferencji
minister finansów Zyty Gilowskiej w dniu 4 kwietnia 2007 r.
1
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uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorstw lub niektórych gałęzi produkcji zakłóca konkurencję lub grozi jej zakłóceniem w zakresie, w jakim narusza wymianę
między państwami członkowskimi. Tak sformułowany zakaz interpretować można
szeroko. Pojęcie pomocy publicznej nie zostało, co prawda, zdefiniowane, lecz
w orzecznictwie przyjęto, że jest nią każda korzyść uzyskana przez przedsiębiorcę
od władz publicznych bądź w drodze pozyskania środków, bądź zwolnienia − choćby częściowego − z obowiązków o charakterze finansowym [17, s. 3]. Mówiąc inaczej, pomoc publiczna to przysporzenie korzyści finansowych określonemu przedsiębiorcy na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.
Jeden z obszarów, w którym udzielana jest pomoc publiczna, to ochrona środowiska, a jednym z głównych podmiotów jej udzielających są wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Analiza pomocy publicznej udzielonej przez wojewódzkie
fundusze w latach 2001-2006
Dokonując analizy pomocy publicznej udzielonej przez wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, należy zdać sobie sprawę, że przeprowadzana analiza nie będzie pełna. Wpływa na to brak informacji o udzielonej pomocy
publicznej przez niektóre fundusze wojewódzkie (por. tab. 1).
Tabela 1. Pomoc publiczna udzielona przez wojewódzkie fundusze w latach 2001-2006 w tys. zł
Fundusz wojewódzki
Dolnośląski
Kujawsko-pomorski
Lubelski
Lubuski
Łódzki
Małopolski
Mazowiecki
Opolski
Podkarpacki
Podlaski
Pomorski
Śląski
Świętokrzyski
Warmińsko-mazurski
Wielkopolski
Zachodniopomorski
Razem

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1 315,0
1 564,2
941,9
244,5
6 231,2
4 482,1
·
458,1
1 079,9
571,1
4 949,8
17 670,2
743,1
241,8
·
1 541,2
42 034,1

1 419,7
1 357,6
·
331,3
7 967,4
4 018,9
·
2 175,2
3 016,5
535,4
2 403,3
34 568,6
1 060,8
850,8
8 700,9
5 146,5
73 552,9

5 033,7
592,1
·
221,4
·
4 479,6
4 268,7
5 323,1
964,6
·
1 894,2
31 440,6
1 051,1
2 207,7
5019
4 379,8
66 875,6

1 186,7
967,7
1 351,3
68,5
6 680,7
3 838,9
494,1
2 625,8
510,9
832,7
814,7
12 787,3
255,4
1 539
596,0
7 561,1
42 110,8

462,3
2 071,0
56,1
20,8
5 625,5
1 781,9
7 988,8
1 735,1
236,2
970,9
831,4
11 121,4
541,5
937,7
500,5
1 661,8
36 542,9

1 371,1
2 794,9
342,1
428,5
.
892,6
2 577,9
370,7
694
496,5
693,7
7 735,8
1 797,7
2 946,6
1 419,6
1 997,0
26 558,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych informacji uzyskanych od UOKiK oraz
funduszy wojewódzkich.
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W analizowanym okresie fundusze wojewódzkie udzieliły ponad 287 mln zł pomocy publicznej. Najwięcej wsparcia przekazano w roku 2002 − ponad 25% całości,
oraz w roku 2003 – ponad 23%. Zdecydowana dominacja wartości udzielonej pomocy publicznej w latach poprzedzających członkostwo w Unii Europejskiej wynika
z chęci przekazania jak największego wsparcia polskim przedsiębiorcom przed wejściem w życie ograniczeń wynikających z obowiązujących w Unii Europejskiej
przepisów dotyczących pomocy publicznej. Konsekwencją zaostrzenia wymogów
prawnych dotyczących udzielania pomocy publicznej jest gwałtowny spadek wielkości udzielonej pomocy publicznej w latach 2005-2006.
Pomoc udzieloną przez wojewódzkie fundusze analizować można pod wieloma
względami. Do najważniejszych zaliczyć można:
–– wielkość beneficjenta pomocy publicznej,
–– formę prawną, w jakiej funkcjonuje beneficjent,
–– formę, w jakiej zostało mu udzielone wsparcie.
Podczas analizy beneficjentów pomocy publicznej ze względu na ich wielkość
wyróżniono małych, średnich oraz dużych przedsiębiorców (tab. 2). Klasyfikacja ta
przeprowadzona została zgodnie z zaleceniem Komisji 96/280/WE z dnia 3 kwietnia
1996 r. dotyczącym definicji małych i średnich przedsiębiorstw [12]. Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej tymi przedsiębiorcami, którzy przez państwo powinni
być wspierani najczęściej i w jak największym stopniu, są małe i średnie przedsiębiorstwa. Preferencje dla tej grupy przedsiębiorstw wynikają z kilku przesłanek
wskazujących, dlaczego firmy te wymagają odmiennego traktowania. Zgodnie z polityką Unii Europejskiej można stwierdzić, że przedsiębiorstwa te:
–– odgrywają nieproporcjonalnie dużą rolę w tworzeniu miejsc pracy, szczególnie
wtedy, gdy duże firmy redukują zatrudnienie,
–– są bardziej podatne na działanie konkurencji, a jednocześnie bardziej elastyczne
i zdolne do przystosowań do zmieniającego się otoczenia,
–– stanowią główne źródło konkurencji na rynku, a przez to działają jako główna
siła napędowa zmian strukturalnych i odnowy gospodarki jako całości [1, s. 41].
Tabela 2. Pomoc publiczna udzielona przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej ze względu na wielkość beneficjenta w latach 2001-2006 w tys. zł
Przedsiębiorca

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Mały

8 020,3

18 440,1

14 009,7

21 132,5

6 853,6

6 350,3

Średni

7 434

16 829,8

24 334,7

6 677,9

6 804,4

6 995,8

Duży

26 579,9

30 828,2

23 422,9

14 300,4

22 884,9

13 212,7

0

8 515,7

5 108,0

0

0

0

42 034,2

74 613,8

66 875,3

42 110,8

36 542,9

26 558,8

B.d.
Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych informacji uzyskanych od UOKiK oraz
funduszy wojewódzkich.
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Przeprowadzona analiza pokazuje bardzo wyraźnie, że postulat dotyczący preferowania małych i średnich przedsiębiorstw nie został spełniony tylko w roku 2005,
kiedy to do małych i średnich przedsiębiorców trafiło 36% całej pomocy (por. tab. 2).
W pozostałych latach dominowało wsparcie przekazane małym i średnim przedsiębiorcom. W całym analizowanym okresie 56% wsparcia trafiło do małych i średnich
przedsiębiorców, a 45% − do dużych.
Beneficjenci pomocy publicznej ze względu na formę prawną, w jakiej funkcjonują, podzieleni zostali na2: przedsiębiorstwa państwowe (1A), jednoosobowe spółki
Skarbu Państwa (1B), jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego
(1C), spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do
których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego oraz państwowa lub komunalna jednostka organizacyjna są podmiotami dominującymi (1D), oraz przedsiębiorców prywatnych (2). Zanim dokona się analizy, należy zwrócić uwagę, że przedstawiony podział w pewien sposób zniekształca prawdziwy obraz beneficjentów
pomocy publicznej. Należy bowiem zauważyć, że pierwsze trzy grupy to podmioty
należące do sektora nieprywatnego (tab. 3). W latach 2004-2006 dominowało wsparcie przekazane przedsiębiorcom prywatnym, które w każdym z badanych lat wyniosło 60%. W całym analizowanym okresie do przedsiębiorców prywatnych trafiło
47% wsparcia, 21% trafiło do podmiotów zaliczanych do grupy 1D, a 16% − do
jednoosobowych spółek samorządu terytorialnego, jednak łącznie do podmiotów
nieprywatnych trafiło ponad 48% wsparcia.
Tabela 3. Pomoc publiczna udzielona przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej ze względu na formę prawną beneficjenta w latach 2001-2006 w tys. zł
Wyszczególnienie

2001

2002

1A

1 937,5

3 469,8

267,5

975,3

217,7

463,0

1B

3 509,4

7 149,5

3 836,4

3 656,9

3 370,2

497,9

1C

8 484,1

10 453,4

10 527,3

7 647,6

4 706,2

5 426,4

1D

14 033,6

17 680,4

14 042,2

4 150,9

4 843,5

4 763,3

2

14 017,3

27 331,9

33 252,0

25 677,5

23 405,3

15 408,2

52,2

8 528,9

4 949,9

2,6

0

0

42 034,1

74 613,9

66 875,3

42 110,8

36 542,9

26 558,8

B.d.
Razem

2003

2004

2005

2006

Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych informacji uzyskanych od UOKiK oraz
funduszy wojewódzkich.

Formy, w których była udzielana pomoc publiczna na cele związane z ochroną
środowiska przez wojewódzkie fundusze, można podzielić na następujące grupy: A1
Podział ten został dokonany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia
2004 r. [13].
2
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– dotacje; A2 – subsydia podatkowe; B1 − wniesienie kapitału; C1 – pożyczki preferencyjne i warunkowo umorzone; C2 – odroczenie lub rozłożenie na raty płatności
wobec budżetu lub funduszu (por. tab. 3). Podział ten został dokonany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej [13]. Najbardziej przejrzystą formą pomocy publicznej jest dotacja. W tym bowiem przypadku wielkość wsparcia jest równa wartości pomocy publicznej.
W pozostałych przypadkach wartość pomocy publicznej należy przedstawić w postaci tzw. ekwiwalentu dotacji netto, w którym otrzymana wartość oznacza kwotę
pomocy, jaką otrzymałby beneficjent pomocy lub podmiot ubiegający się o pomoc,
gdyby uzyskał pomoc w formie dotacji, uwzględniając opodatkowanie podatkiem
dochodowym [14].
Tabela 4. Pomoc publiczna udzielona przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej ze względu na formę wsparcia w latach 2001-2006 w tys. zł
Wyszczególnienie
A1
A2
B1
C1
C2
E
B.d.
Razem

2001
3 460,8
2 087
27,6
36 177,3
184,5
96,9
–
42 034,1

2002
20 840,8
1 019,5
–
47 994,6
3 371,1
317
1 070,7
74 613,7

2003
17 187,8
1 620,9
–
44 364,0
882,8
2 819,8
–
66 875,3

2004
6 422,5
855,0
–
33 947,9
249,0
636,3
–
42 110,7

2005
8 035,9
–
–
28 190,8
56,9
259,4
–
36 543,0

2006
5 082,3
–
–
21 383,0
0,5
93
–
26 558,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych informacji uzyskanych od UOKiK oraz
funduszy wojewódzkich.

W przypadku wojewódzkich funduszy w analizowanym okresie 21% wsparcia
udzielono w formie dotacji, a 73% − w formie pożyczek preferencyjnych. Pomimo
że dotacja jest najbardziej przejrzystą formą pomocy publicznej, otrzymaną strukturę należy ocenić pozytywnie. Dominacja zwrotnych form pomocy publicznej nad
formami niezwrotnymi jest jak najbardziej pożądana. Zwrotne formy traktowane są
jako bardziej efektywne i powinny być preferowane przy udzielaniu pomocy publicznej. Kryterium powszechnie stosowanym w klasyfikacji form finansowych jest
także kierunek przepływu środków finansowych w ramach udzielanej pomocy oraz
skutek dla budżetu publicznego z nią związany. Na tej podstawie można wyróżnić
formy pomocy czynnej oraz biernej. Instrumenty czynne stosowane są ex ante, wyprzedzają one działania przedsiębiorcy, te ostanie zaś mogą być względnie łatwo
kontrolowane. Instrumenty bierne z kolei stosowane są ex post. Korygują one skutki
działań przedsiębiorcy, które już nie mogą być monitorowane, a nadzorowanie pomocy polega na jednorazowym (ewentualnie rozłożonym na raty) skonstatowaniu
faktu uwolnienia przedsiębiorcy od zobowiązań finansowych. Opisane narzędzia
spełniają kryterium przejrzystości tylko w takim stopniu, w jakim możliwe jest usta-
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lenie motywacji leżących u podstaw przyznawania pomocy, stosowane natomiast
samodzielnie przynoszą przede wszystkim efekty doraźne. Instrumenty czynne
kształtują wydatkową stronę budżetu publicznego, z którego realizowana jest pomoc, zwiększając jego wydatki, stąd czasem określa się je jako narzędzia wydatkowe. Instrumenty bierne natomiast wpływają na poziom dochodów budżetu przez ich
uszczuplenie, dlatego narzędzia te określane są jako dochodowe [3, s. 8-16]. Przeprowadzona analiza pokazuje, że praktycznie cała pomoc publiczna udzielona przez
wojewódzkie fundusze była pomocą czynną. Wynika to ze specyfiki działania funduszy celowych, których celem jest udzielanie wsparcia podmiotom podejmującym
przedsięwzięcia w obszarze ochrony środowiska.
Podsumowując tę część rozważań, należy zwrócić uwagę, że w każdym z analizowanych obszarów udzielona pomoc publiczna trafiała do tych beneficjentów, którzy powinni być preferowani przy jej udzielaniu. Była też ona udzielona w formach,
które uznawane są za najefektywniejsze. Z punktu widzenia preferencji przy udzielaniu pomocy publicznej działalność wojewódzkich funduszy jest więc całkowicie
zgodna z polityką Unii Europejskiej dotyczącą udzielania pomocy publicznej.

3. Skutki ewentualnej likwidacji funduszy wojewódzkich
w obszarze udzielania pomocy publicznej
Wojewódzkie fundusze są drugim podmiotem w Polsce pod względem wartości
udzielania pomocy publicznej na cele związane z ochroną środowiska. W latach
2001-2006 udzieliły one 30% całej pomocy publicznej na ochronę środowiska
w Polsce. Razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, którego udział wyniósł blisko 56%, stanowią główną część systemu udzielania pomocy publicznej na cele związane z ochroną środowiska w naszym kraju.
W związku z tym podstawowe pytanie, jakie należałoby zadać, brzmi: czy likwidacja funduszy wojewódzkich będzie zgodna z priorytetami Unii Europejskiej dotyczącymi udzielania pomocy publicznej w ochronie środowiska.
Jednym z wyzwań, których podejmowanie przyczynia się do przeprowadzania
kompleksowej reformy polityki udzielania pomocy publicznej, jest to, aby zasady
pomocy państwa lepiej przyczyniały się do zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności, spójności społecznej i regionalnej oraz ochrony środowiska [6, s. 2]. Komisja Europejska zauważyła, że pomoc państwa może być skutecznym narzędziem
osiągania priorytetowych celów Unii Europejskiej. W pewnych warunkach pomoc
państwa może usunąć nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, poprawiając jego
funkcjonowanie i zwiększając konkurencyjność. Niezależnie od eliminowania takich nieprawidłowości może ona również pomóc w promowaniu zrównoważonego
rozwoju [18].
Główne kierunki reformy systemu udzielania pomocy publicznej to:
–– zmniejszenie wartości udzielanej pomocy publicznej jako całości,
–– zwiększenie wsparcia przekazywanego na cele horyzontalne,
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zmniejszenie wsparcia sektorowego,
zwiększenie wspierania działań o charakterze regionalnym,
zmiana kierunków wsparcia restrukturyzacyjnego,
zmiana struktury zarządzania pomocą publiczną.
Z punktu widzenia udzielania pomocy publicznej na cele związane z ochroną
środowiska najważniejsze są dwa pierwsze. Zmniejszeniu musi ulec nie tylko wartość pomocy publicznej, ale także jej udział w PKB do poziomu poniżej 1%. Pozwoli to na spełnienie przez Polskę wymogów określonych przez Komisję Europejską.
Osiągnięcie tych zamierzeń ma się odbywać przez uporządkowanie sfery dotyczącej
udzielania pomocy publicznej, przyczyni się to także do racjonalizacji i ograniczenia wydatków sektora publicznego [7, s. 11].
Pomoc publiczna powinna być narzędziem wzmacniania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, tak aby samodzielnie mogły konkurować na jednolitym rynku
europejskim, dlatego też powinno następować stopniowe przeorientowanie pomocy
publicznej z podejścia sektorowego, skoncentrowanego na dużych przedsiębiorstwach, na wsparcie horyzontalne, adresowane głównie do małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych dokonujących modernizacji i unowocześniania prowadzonej
działalności, wdrążających nowe modele i technologie zarządzania [8, s. 131].
Pomoc na ochronę środowiska zaliczana jest do wsparcia horyzontalnego, a więc
tego, którego wartość powinna się zwiększać przy jednoczesnym obniżaniu wolumenu całej udzielanej pomocy publicznej. Z tego punktu widzenia fundusze wojewódzkie powinny udzielać coraz więcej pomocy publicznej, aby spełnić wymagane
zapisy. Można tutaj posłużyć się przykładem Niemiec, gdzie w latach 2001-2005
wartość całkowitej udzielonej pomocy publicznej zmniejszyła się o 3,4 mld euro,
a pomimo to wartość pomocy przekazanej na cele środowiskowe zwiększyła się
o ponad 2,8 mld [16]. Zostało to oczywiście osiągnięte przez zmniejszenie wartości
pomocy sektorowej. W przypadku Polski postulat ten byłby możliwy do spełnienia
w sytuacji zmniejszenia wsparcia przekazywanego do sektora górnictwa węgla czy
też kolejowego. W latach 2001-2005 udzielono w Polsce 71,3 mld zł pomocy publicznej [9, s. 11-12; 10, s. 10-11; 11, s. 10-11]. Z kwoty tej do sektora górnictwa
węgla trafiło blisko 24,9 mld, co daje 35% całości udzielonego wsparcia. Redukując
więc wsparcie sektorów, można by przekazać większe środki na wsparcie horyzontalne, w tym na ochronę środowiska. Żeby jednak ten postulat mógł zostać spełniony, muszą istnieć sprawne podmioty udzielające pomocy publicznej na ochronę środowiska. Takimi podmiotami są właśnie fundusze wojewódzkie.
Przytoczone argumenty przemawiają jak najbardziej za koniecznością przeprowadzenia reformy finansów publicznych, co jest wręcz niezbędne do obniżenia wartości udzielanej pomocy publicznej. Jej „ofiarą” nie powinny jednak paść fundusze
wojewódzkie. System funduszy celowych ochrony środowiska w Polsce powinien
wręcz ulec wzmocnieniu, aby mógł zostać spełniony postulat dotyczący zwiększenia
wartości wsparcia horyzontalnego.
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Należy także pamiętać, że jednym z najważniejszych wyzwań, jakie obecnie stoją przed Polską, jest pełna absorpcja środków pomocowych przeznaczonych na
ochronę środowiska. Fundusze wojewódzkie i Narodowy Fundusz są jednostkami
pośredniczącymi w absorpcji tych środków. Jakiekolwiek zachwianie ich struktury
mogłoby doprowadzić do zamieszania, a w konsekwencji do ograniczenia możliwości pozyskania wsparcia przez polskich przedsiębiorców. Spełnienie naszych zobowiązań akcesyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i rosnący udział zewnętrznych źródeł finansowania ochrony środowiska wymagają od Polski sprawnego
i wydajnego systemu finansowania przedsięwzięć prośrodowiskowych [2, s. 185],
ataki jest właśnie funkcjonujący w naszym kraju system funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Kolejną ważną kwestią, którą należy poruszyć w kontekście udzielania pomocy
publicznej na ochronę środowiska, są obszary, na jakie należy położyć szczególny
nacisk podczas udzielania pomocy publicznej. Obszarami tymi są pośrednie cele
ochrony środowiska, a więc wspieranie nowoczesnych technologii w obszarze
ochrony środowiska, badania i rozwój, a także edukacja ekologiczna. Promowanie
tych dziedzin przez udzielanie pomocy publicznej może być przykładem „dobrze
zainwestowanej” pomocy publicznej. Wsparcie przeznaczone na badania i rozwój,
promocję nowoczesnych technologii czy też edukację w dłuższej perspektywie opłaci się państwu. Zainwestowane środki zwrócą się w postaci np. mniejszych strat
środowiskowych. Nie można pomijać także roli edukacji dotyczącej ochrony środowiska. Pomoc publiczna w tym obszarze może być udzielana w myśl zasady „lepiej
zapobiegać niż leczyć”. Preferowanie tych celów jest więc kolejnym argumentem
przemawiającym (z punktu widzenia udzielania pomocy publicznej) za koniecznością istnienia funduszy wojewódzkich. Inwestycje w ochronę środowiska wpływają
na wzrost innowacyjności, przyczyniają się do tworzenia nowych rynków i zwiększają konkurencyjność. Pod pewnymi warunkami pomoc państwa może przyczynić
się do osiągnięcia tych celów, a tym samym do osiągnięcia najważniejszych celów
strategii lizbońskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju [18]. W artykule 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej można przeczytać, że: „Rzeczpospolita Polska
strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolność
i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa
narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju” [5]. Jeśli się założy, że pomoc publiczna na ochronę środowiska jest
jednym z instrumentów realizacji zrównoważonego rozwoju, to likwidacja wojewódzkich funduszy byłaby także sprzeczna z konstytucyjnymi zapisami dotyczącymi wdrażania idei zrównoważonego rozwoju.
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LIQUIDATION OF REGIONAL FUNDS
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT
VERSUS THE SYSTEM OF GRANTING STATE
AID TO ENVIRONMENT PROTECTION
Summary
Regional Funds for Environmental Protection and Water Management are the second most important subject which gives state aid for environment protection in Poland. Recently attempts to liquidate
this ford have been made. The aim of this article is to show the role of regional funds in the area of
granting state aid for environment in Poland. This article also shows what consequences for Polish
system of granting state aid of environment protection their liquidation could have.
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BIAŁE CERTYFIKATY JAKO
INSTRUMENT PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI
KOŃCOWEGO WYKORZYSTANIA ENERGII
W UNII EUROPEJSKIEJ

1. Wstęp
Przełomowe znaczenie dla promocji efektywności końcowego wykorzystania
energii w krajach Unii Europejskiej miało wydanie w kwietniu 2006 r. dyrektywy
2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie efektywności
końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG [1]. Zgodnie z jej zapisami „Państwa Członkowskie przyjmują i dążą do osiągnięcia krajowego celu indykatywnego w zakresie oszczędności
energii w wysokości 9% w dziewiątym roku stosowania niniejszej dyrektywy, który
realizują za pomocą usług energetycznych i innych środków poprawy efektywności
energetycznej”. Cel ten ma ścisły związek ze spełnieniem przez Unię Europejską
zobowiązania do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Działalność człowieka
związana z sektorem energetycznym powoduje aż 78% emisji gazów cieplarnianych
w całej Wspólnocie. Obecnie w powszechnej opinii oszczędność energii stanowi
najszybszy, najskuteczniejszy i najbardziej opłacalny sposób ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy jakości powietrza, szczególnie na terenach gęsto
zaludnionych [10, s. 5].
Cel wyznaczony w dyrektywie 2006/32/WE ma dla krajów członkowskich charakter orientacyjnego wskaźnika. W ramach dążenia do osiągnięcia krajowego celu
indykatywnego państwa członkowskie mogą wyznaczyć sobie cel wyższy niż 9%.
Komisja Europejska będzie wydawała opinię na temat, czy pośredni krajowy cel
indykatywny jest realistyczny i czy jest zgodny z celem ogólnym. Trzeba bowiem
pamiętać o tym, że energetyka to specyficzny sektor nie tylko ze względu na zakres
jego oddziaływania ekologicznego, ale także gospodarczego i społecznego [2, s. 85].
Dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie do:
a) określenia orientacyjnych celów poprawy efektywności końcowego wykorzystania energii oraz stworzenia mechanizmów, zachęt i ram instytucjonalnych, fi-
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nansowych, prawnych, niezbędnych do usunięcia istniejących barier rynkowych
i niedoskonałości rynku utrudniających efektywne końcowe wykorzystanie energii,
b) stworzenia warunków do rozwoju i promowania rynku usług energetycznych
oraz do dostarczania odbiorcom końcowym innych środków poprawy efektywności
energetycznej.
Jednym z zalecanych przez Komisję Europejską instrumentów podnoszenia
efektywności końcowego wykorzystania energii stały się białe certyfikaty. Białe certyfikaty to poświadczenia wydane przez niezależne organy certyfikujące, potwierdzające roszczenia uczestników rynku w związku z oszczędnościami energetycznymi uzyskiwanymi w efekcie zastosowania środków poprawy efektywności
energetycznej. Załącznik III do dyrektywy podaje przykłady środków poprawy efektywności energetycznej. Obejmują one m.in.:
1. Sektor budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej:
–– izolację i wentylację (np. izolację ścian i dachów, podwójne/potrójne szyby
w oknach, pasywne ogrzewanie i chłodzenie),
–– oświetlenie (np. nowe wydajne żarówki i oporniki, systemy cyfrowych układów
kontroli, używanie detektorów ruchu w budynkach handlowych),
–– produkcję energii z odnawialnych źródeł w gospodarstwach domowych i zmniejszenie ilości energii nabywanej (np. kolektory słoneczne, krajowe źródła termalne).
2. Sektor przemysłowy:
–– procesy produkcji towarów (np. bardziej efektywne użycie sprzężonego powietrza, kondensatorów, przełączników i zaworów, użycie zintegrowanych i automatycznych systemów),
–– silniki i napędy (np. wzrost zastosowania elektronicznych urządzeń kontrolnych,
napędy bezstopniowe, zmiana częstotliwości),
–– zarządzanie aktywnym reagowaniem na popyt (np. zarządzanie obciążeniem,
systemy do wyrównywania szczytowych obciążeń sieci).
3. Sektor transportowy:
–– wykorzystywany rodzaj transportu (np. dodatki do paliwa poprawiające efektywność energetyczną, oleje o wysokiej smarowności i opony o niskim oporze),
–– zmiany sposobu podróży (np. wspólne korzystanie z samochodu, podróżowanie
z domu do pracy środkami komunikacji innymi niż samochód).
W dyrektywie zapowiedziano, że po trzech latach jej stosowania zbadana zostanie zasadność przedstawienia projektu dyrektywy mającej na celu dalszy rozwój
rynkowego podejścia do poprawy efektywności energetycznej przy wykorzystaniu
białych certyfikatów.

2. Idea białych certyfikatów
Na gruncie praktyki i nauki finansów białe certyfikaty stanowią prawa majątkowe do oszczędności energetycznych uzyskanych w wyniku zastosowania środków
poprawy efektywności energetycznej. Ich ogólną ideę przedstawia rys. 1.
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Rys. 1. Zasada powstawania białych certyfikatów
Źródło: opracowanie własne.

Przez oszczędność energii należy rozumieć ilość zaoszczędzonej energii ustaloną przez pomiar lub oszacowanie zużycia przed wdrożeniem i po wdrożeniu jednego
środka lub kilku środków poprawy efektywności energetycznej, przy jednoczesnym
zapewnieniu normalizacji warunków zewnętrznych wpływających na zużycie energii. Należy zaznaczyć, że na gruncie dyrektywy 2006/32/WE terminem „energia”
określa się wszystkie formy dostępnej w obrocie energii, w tym w formie energii
elektrycznej, gazu (w tym skroplonego gazu ziemnego), gazu płynnego, jakiegokolwiek paliwa stosowanego do wytwarzania energii grzewczej i chłodniczej (w tym w
miejskich systemach grzewczych i chłodniczych), węgla kamiennego i brunatnego,
torfu, paliw (z wyjątkiem paliw lotniczych i paliw w zbiornikach morskich), a także
biomasy.
Prawa majątkowe do uzyskanych oszczędności energetycznych mają charakter
zbywalny. Rynek tych praw tworzony jest w sposób wymuszony, w drodze obligatoryjnego obowiązku rozliczania się przez sprzedawców energii – z wyjątkiem małego
dystrybutora, małego operatora systemu dystrybucji oraz małego przedsiębiorstwa
prowadzącego detaliczną sprzedaż energii – z określonych poziomów poprawy efektywności energetycznych w skali roku. Niewywiązywanie się z tego obowiązku łączy się z koniecznością poniesienia tzw. opłaty zastępczej. Prawa majątkowe są
wbudowane w mechanizm wspierania i promocji podnoszenia efektywności końcowego wykorzystania energii w drodze gwarantowania określonego poziomu cen na
usługi energetyczne świadczone przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa (energy
service companies – ESCO) w zakładzie lub pomieszczeniach beneficjenta. Usługa
energetyczna to fizyczna korzyść, uzgodnienie lub pożytek, pochodzące z połączeń
energii z technologiami efektywnymi energetycznie lub z działaniem, które może
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obejmować czynności, utrzymanie i kontrolę, niezbędne do świadczenia usługi na
podstawie umowy i które w normalnych warunkach prowadzi do poprawy efektywności energetycznej lub oszczędności energii pierwotnej. Takie rozumienie usługi
energetycznej odbiega od pojęcia dotychczas stosowanego w literaturze naukowej.
Przykładowo H. Rusak definiuje usługi energetyczne jako możliwość zaspokojenia
potrzeb człowieka wymagających wykorzystania określonego rodzaju energii [6,
s. 210]. Redefinicja usługi energetycznej ma istotne znaczenie dla praktyki gospodarczej w tym sensie, że dyrektywa 2006/32/WE zobowiązuje państwa członkowskie do stworzenia warunków i promowania rynku usług energetycznych.
Świadczenie usług energetycznych powinno odbywać się na podstawie umowy.
Umowa o poprawę efektywności energetycznej powinna być zawierana między beneficjentem oszczędności energii a dostawcą środków poprawy efektywności energetycznej. Zgodnie z przywoływaną dyrektywą zapłata za wykonanie usługi powinna być oparta (w całości lub w części) na osiągnięciu poprawy efektywności
energetycznej oraz spełnieniu innych uzgodnionych kryteriów efektywności. Należy
zauważyć, że zapłata za usługę energetyczną oparta na tak sformułowanej podstawie
nie musi się pokrywać z kosztem wykonania tej usługi. Może on być wyższy bądź
niższy od zapłaty. W razie zaistnienia tej drugiej sytuacji przedsiębiorstwo usług
energetycznych w drodze sprzedaży białych certyfikatów ma możliwość pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych zapewniających mu opłacalną działalność.
Białe certyfikaty są bezterminowymi instrumentami finansowymi, co oznacza, że
przedsiębiorstwa usług energetycznych mogą je traktować jako swoiste zabezpieczenie ryzyka finansowego. Schemat systemu obrotu białymi certyfikatami prezentuje rys. 2.

Rys. 2. Schemat systemu obrotu białymi certyfikatami
Źródło: opracowanie własne.

Schemat obrotu białymi certyfikatami przedstawiony na rys. 2 jest wyłącznie
propozycją autorki opracowania. Oznacza to możliwość wnoszenia doń pewnych
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korekt. Przykładowo dopuszczalne jest, by organ certyfikujący był równocześnie
organem umarzającym certyfikaty.
Z analizy rys. 2 wynika, że kluczową rolę w systemie obrotu białymi certyfikatami ma organ certyfikujący. Sposób, kryteria i zakres tej certyfikacji powinny być
jasno sprecyzowane, upublicznione, a sam proces certyfikacji powinien być poddany kontroli i nadzorowi.
Do czasu wejścia w życie dyrektywy 2006/32/WE białe certyfikaty funkcjonowały we Włoszech, w Wielkiej Brytanii i we Francji. We Włoszech obowiązek uzyskania określonej efektywności energetycznej nałożony jest na dostawców energii
elektrycznej i gazu, którzy obsługują więcej niż 100 tys. klientów [5, s. 11]. Po wdrożeniu projektu i potwierdzeniu jego efektów przedsiębiorstwa usług energetycznych
otrzymują białe certyfikaty, którymi mogą handlować w następnym okresie. Wyróżnia się trzy rodzaje białych certyfikatów, a mianowicie:
–– za zmniejszenie konsumpcji gazu,
–– za zmniejszenie konsumpcji energii elektrycznej,
–– za zmniejszenie konsumpcji innych paliw.
Podmiotem nadzorującym rynek jest Authority for Electricity and Gas, który
określa zasady przygotowania projektów oszczędnościowych, emituje białe certyfikaty i nakłada sankcje za niewypełnienie obowiązku uzyskania zakładanej efektywności energetycznej.
W Wielkiej Brytanii obowiązkiem uzyskania określonej efektywności energetycznej objęci zostali dostawcy energii elektrycznej dla co najmniej 15 tys. konsumentów. Projekty podniesienia efektywności energetycznej skierowane są przede
wszystkim do priorytetowej grupy konsumenckiej – do gospodarstw domowych
o niskim poziomie dochodów. Rynek obrotu prawami majątkowymi do oszczędności energii nadzoruje Office of Gas and Electricity Markets (OFGEM).
We Francji obowiązek uzyskania określonej efektywności energetycznej spoczywa na dostawcach gazu, energii elektrycznej, paliwa (bez transportu), ogrzewania i chłodzenia dla zastosowań stacjonarnych. Certyfikat może otrzymać każdy
podmiot, który wylegitymuje się oszczędnością na poziomie 3GWh, przy czym istnieje możliwość kumulacji oszczędności do wielkości minimalnej przez kilka podmiotów. Certyfikaty są przyznawane po wdrożeniu programu, ale przed uzyskaniem
oszczędności energetycznych.
Białe certyfikaty jako instrument podnoszenia efektywności końcowego wykorzystania energii mają wiele zalet, wśród których można wymienić to, że:
–– wprowadzają przymus systematycznych działań na rzecz oszczędności energii,
–– po stronie zobowiązanego pozostawiają decyzję o sposobie wywiązywania się
ze zobowiązań do oszczędzania energii,
–– pozwalają na oszczędności energii w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie,
–– umożliwiają swoistą konkurencję w zakresie oszczędności między różnymi
użytkownikami energii i różnymi formami energii.
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To, w jakim stopniu te zalety zostaną wykorzystane, zależy od architektury całego krajowego systemu obrotu białymi certyfikatami.

3. Stan przygotowań do wdrożenia białych certyfikatów w Polsce
Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie
efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG zobowiązała państwa członkowskie do opracowania programów i środków w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Równocześnie najpóźniej do 17 maja 2008 r. zobowiązała je do wprowadzenia w życie
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do realizacji postanowień dyrektywy.
Zgodnie z tym kalendarzem Polska w czerwcu 2007 r. opracowała krajowy plan
działań dotyczący efektywności energetycznej (ETAP). W części tego programu dotyczącej środków horyzontalnych służących poprawie efektywności energetycznej
zawarto opis systemu białych certyfikatów (tab. 1).
W lipcu 2007 r. ukazały się założenia do ustawy o efektywności energetycznej
opracowane przez Departament Energetyki w Ministerstwie Gospodarki. Zgodnie
z nimi ustawa ma wprowadzić system białych certyfikatów jako mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania prooszczędnościowe. Białe certyfikaty będą mogły być pozyskiwane za realizację działań skutkujących:
–– zwiększeniem sprawności wytwarzania energii,
–– zmniejszeniem strat w przesyle dystrybucji energii,
–– oszczędnością w zużyciu energii przez odbiorców końcowych.
Do wydawania białych certyfikatów oraz ich umarzania zobowiązany zostanie
prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).
Prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów będą zbywalne i stanowić
będą towar giełdowy. Na podmioty zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej,
ciepła i paliw gazowych odbiorcom końcowym nałożony zostanie obowiązek pozyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE określonej liczby białych certyfikatów (lub uiszczenia opłaty zastępczej). Wielkość opłaty zastępczej określi minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia.
Projekt ustawy o efektywności energetycznej miał być przygotowany do
30 września 2007 r., w tym jednak terminie nie został przedłożony opinii publicznej. Warto zatem zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z białymi
certyfikatami jako instrumentami podnoszenia efektywności końcowego wykorzystania energii.
Kwestia pierwsza dotyczy tego, za co powinny być wydawane białe certyfikaty.
W krajach Unii Europejskiej, które stosują białe certyfikaty, wydawane są one za
korzyści uzyskiwane przede wszystkim u końcowego odbiorcy. Ministerstwo Gospodarki proponuje, aby były one wydawane także za wzrost efektywności wytwarzania energii. Propozycja ta jest uzasadniona tym, że właśnie w procesie wytwarza-
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nia energii tkwi ogromny potencjał oszczędności. Przy wykorzystaniu standardowych
technologii wytwarzania na energię elektryczną jest zamieniane zaledwie 25-60%
zużywanego paliwa. Tak wysoki potencjał oszczędności w warunkach otwarcia rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej z natury rzeczy tworzy jednak presję na
zagospodarowanie tego potencjału.
Tabela 1. Opis systemu białych certyfikatów
Kategoria

Mechanizm wsparcia – system tzw. białych certyfikatów zawierający obowiązek nałożony na sprzedawców energii elektrycznej, ciepła lub paliw gazowych odbiorcom
końcowym

Obszar

Cały kraj

Grupa
docelowa

Sektor energetyczny, przemysł, centralne i terenowe organy administracji rządowej
i samorządowej, firmy ESCO, agencje energetyczne, analitycy rynku, instytucje finansowe

Działania
Wprowadzenie mechanizmu obrotu świadectwami potwierdzającymi przeprowadzepriorytetowe nie działań skutkujących oszczędnościami energii oraz ich pozyskiwania i umarzania
jako mechanizmu stymulującego zachowania energooszczędne.
Określenie szczegółowego katalogu działań energetycznych skutkujących: zwiększeniem sprawności wytwarzania energii, zmniejszeniem strat w przesyle dystrybucji
energii oraz oszczędzaniem energii przez odbiorców końcowych wraz z odpowiadającą im liczbą białych certyfikatów.
Zobowiązanie podmiotów zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej, ciepła lub
paliw gazowych odbiorcom końcowym do pozyskiwania i przedstawiania do umorzenia określonej liczby białych certyfikatów.
Zachęcanie do inwestowania w rozwój rynku usług energetycznych, w tym koordynacja działań i stworzenie bazy kontaktów między specjalistami, decydentami, głównymi uczestnikami działającymi na tym rynku
Ocena
Prowadzenie rejestru zawierającego informacje o liczbie wydanych i umorzonych biaskuteczności łych certyfikatów potwierdzających przeprowadzenie działań skutkujących określoną
(wskaźniki) oszczędnością energii.
Analiza rozwoju białych certyfikatów, certyfikatów, w tym kształtowanie cen, popyt,
zapotrzebowanie na świadczenie usług energetycznych.
Liczba decydentów świadomych korzyści wynikających z inwestowania w rozwój
rynku usług energetycznych.
Rezultaty zrealizowanych działań odbiorców końcowych w powiązaniu z nowymi inwestycjami przyczyniającymi się do oszczędności energii
Stan
realizacji
Okres
działania

Działanie planowane.
Od roku 2009 do 2016 r. – proces ciągły

Źródło: [3, s. 27].
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Kwestia druga wiąże się z uściśleniem pojęcia białego certyfikatu. Jak podkreślono we wstępie, białe certyfikaty stanowią poświadczenie potwierdzające roszczenia uczestników rynku w związku z oszczędnościami energetycznymi uzyskanymi w efekcie zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej. Na tle
tej definicji powstaje pytanie, czy każda oszczędność energetyczna ma być przedmiotem certyfikacji, a jeżeli nie, to jakie dodatkowe kryteria ESCO powinno spełnić, by móc ubiegać się o pozyskanie certyfikatu. Takim dodatkowym kryterium
może być wygranie przetargu na przedsięwzięcie zmniejszające zapotrzebowanie
na energię − wówczas certyfikacja będzie związana z wydaniem pozwolenia na
emisję określonej liczby certyfikatów, lub spełnienie innych zobiektyzowanych warunków − wówczas certyfikacja będzie związana z potwierdzeniem osiągnięcia
oszczędności energii na pewnym poziomie. Pierwsze rozwiązanie ma charakter
rynkowy, drugie − administracyjny. Zwolennicy rozwiązania rynkowego podkreślają, że to rozwiązanie przewidują przepisy obowiązującego prawa energetycznego. Artykuł 16a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne stanowi m.in., że w przypadku możliwości wystąpienia niedoboru w zakresie zaspokajania
długookresowego zapotrzebowania na energię elektryczną prezes URE ogłasza
przetarg na realizację przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię
elektryczną [7]. Zapis ten jednak po pierwsze odnosi się wyłącznie do energii elektrycznej, a po drugie jest „martwy”, zatem nie ma doświadczeń praktycznych, które
pozwalałyby na wskazanie rozwiązania lepszego.
Gdyby zdecydowano się na zastosowanie rozwiązania rynkowego, pojawiłaby
się kolejna kwestia związana z harmonogramem emisji białych certyfikatów. G. Onichimowski, prezes Towarowej Giełdy Energii SA, proponuje, by:
•• w momencie podpisania umowy między prezesem URE ze zwycięzcą przetargu
zwycięzca otrzymał pozwolenie na emisję 20% całkowitego pozwolenia,
•• w momencie zakończenia inwestycji bądź wdrożenia przedsięwzięcia zwycięzca
przetargu otrzymał następne 30%,
•• pozostałe 50% zwycięzca przetargu mógł wyemitować w pierwszych trzech latach od momentu ukończenia inwestycji [4, s. 3].
Z poruszoną kwestią wiąże się kolejny problem odnoszący się do sposobu wykorzystania środków pochodzących z opłaty zastępczej. Preferowanym przez Ministerstwo Gospodarki sposobem zagospodarowania jest ich przekazanie na wydzielony rachunek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
z którego mogłyby być finansowane jedynie działania na rzecz poprawy efektywności końcowego wykorzystania energii. T. Wieczorek zgłosił propozycję przeznaczenia tych środków na rzecz specjalnego funduszu gwarancyjnego, którego celem statutowym byłaby interwencja w przypadku konieczności skupu technicznego
certyfikatów na wypadek różnych sytuacji niezawinionych przez sprzedawców energii. Przykładem takiej sytuacji byłoby bankructwo zwycięzcy aukcji, który nie zrealizowałby przewidywanych działań [8, s. 3].
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4. Zakończenie
Rynek białych certyfikatów jest czwartym mechanizmem odnoszącym się do
szeroko rozumianego obszaru ochrony klimatu, obok rynku certyfikatów emisji
dwutlenku węgla, tzw. zielonych certyfikatów poświadczających wyprodukowanie
energii w odnawialnym źródle i certyfikatów potwierdzających wyprodukowanie
energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. Jego wdrożenie pozwoliłoby
na szybką racjonalizację zużycia energii, zwłaszcza u końcowego odbiorcy, a przez
to na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co umacniałoby bezpieczeństwo
energetyczne Unii Europejskiej. Symulacje przeprowadzone w ramach projektu
SAVE „White and Green” doprowadziły do wniosków, że wprowadzenie tego rynku
pozwala na osiągnięcie oszczędności rzędu 15% zerowym kosztem, a po uwzględnieniu czynników zewnętrznych, np. skutków dla środowiska, okazuje się, że potencjalne oszczędności sięgać mogą aż 35%. Zapowiedź utworzenia ogólnounijnego
rynku białych certyfikatów umożliwiłaby prawdziwy handel efektywnością energetyczną pomiędzy państwami członkowskimi.
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Summary
The objective of the hereby article is the system of white certificates trading as instruments for
upgrading the efficiency of ultimate energy usage. Poland goes through the preparation period for this
system implementation. The study presents several suggestions referring to the system architecture
which constitutes the author’s input into public discussion on working out solutions that could result in
upgrading the effectiveness and efficiency of the said instrument.

Grażyna Borys – prof. dr hab. w Katedrze Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział w Jeleniej Górze.

Księga1.indb 32

2009-08-26 13:39:12

Tomasz Brzozowski

OCENA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH RAPORTÓW
ŚRODOWISKOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW

1. Wstęp
Zamierzeniem organizatorów inicjatywy „Raporty społeczne 2007 – nagrody za
najlepsze raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego” jest upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu, a głównym celem – zwrócenie uwagi
na znaczenie raportowania społecznego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. W kontekście znikomej liczby raportów publikowanych dobrowolnie przez
przedsiębiorstwa w Polsce podjęcie takiej inicjatywy wydaje się słuszne.
Dyskusyjny pozostaje fakt, że w ramach przyjętych jednolitych kryteriów porównywane będą ze sobą raporty zrównoważonego rozwoju lub społecznej odpowiedzialności z raportami społecznymi lub środowiskowymi. Wątpliwości wynikają
z tego, że wymienione rodzaje raportów znacznie różnią się od siebie m.in. pod
względem postulowanej zawartości merytorycznej.
Mimo że istnieje wiele przesłanek raportowania środowiskowego, w warunkach
polskiej gospodarki funkcjonującej w ramach Unii Europejskiej dyskusja na temat
raportowania środowiskowego powinna toczyć się wokół postanowień zawartych
w rozporządzeniu Rady i Parlamentu UE w sprawie dobrowolnego uczestnictwa
organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (zwanego w skrócie EMAS). Zostało ono wprowadzone po prawodawstwa polskiego Ustawą z dnia 12 marca 2004 r.
o krajowym systemie ekozarządzania i audytu EMAS. Rozporządzenie to nakłada
na przedsiębiorstwa zarejestrowane w systemie obowiązek okresowego publikowania tzw. deklaracji środowiskowych zawierających określony, lecz dość ogólnie zdefiniowany w rozporządzeniu zakres informacji środowiskowych [5, s. 19]. Niestety
w Polsce tylko kilka przedsiębiorstw jest zarejestrowanych w systemie, stąd też dostępnych jest tylko kilka takich deklaracji.
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2. Klasyfikacja raportów
Raportowanie o działalności i wynikach przedsiębiorstwa jest zjawiskiem silnie
zróżnicowanym w swoim zakresie i formie. W związku z tym konieczne wydaje się
dokonanie jego klarownej klasyfikacji. Proponuje się przyjąć następujące kryteria
podziału: kryterium merytoryczne I i II stopnia oraz kryteria formalne: stopnia wymagalności, zgodności, stopnia integralności, formy opublikowania i stopnia weryfikacji raportu.
Według kryterium merytorycznego I stopnia raporty z działalności podzielić
można na dotyczące kwestii finansowych i pozostałe: dotyczące innych zagadnień
związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Drugi rodzaj raportów wyróżniony
według kryterium merytorycznego I stopnia określany jest w różnorodny sposób. Na
przykład K. Gazdar mówi o raportach niefinansowych (nonfinancials report), a odnośnie do treści mogących być przedmiotem raportowania wskazuje na:
•• wartość przewagi konkurencyjnej: baza klientów, wartość marki, udziały w rynkach;
•• wartość umiejętności zarządzania: strategia, mechanizmy, procesy;
•• wartość zasobów ludzkich: produktywność, motywacje, wiedza;
•• wartości etyczne: społeczna odpowiedzialność, zrównoważenie rozwoju, relacje
z i interesariuszami [3, s. 5-6].
Z kolei M. Marcinkowska mówi o raportach kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, wymieniając jednocześnie elementy tworzące ten kapitał i mogące być
przedmiotem raportowania; wśród nich są:
•• wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i jego polityka ekologiczna, zgodność
z obowiązującym prawem i normami, stosowane systemy zarządzania i podejmowane działania środowiskowe;
•• zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa;
•• społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa [4, s. 227-270].
Kryterium merytoryczne II stopnia dotyczy przede wszystkim raportów niefinansowych. Przesłanką dokonania tej klasyfikacji jest różnorodność zagadnień, jakie mogą stanowić treść raportu. Podział raportów został tutaj dokonany na podstawie rodzaju ujawnianych informacji. Przy tym wyróżnić należy dwa nurty
raportowania – jeden związany z koncepcją zrównoważonego rozwoju, drugi −
z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach tych dwóch nurtów
wyróżnić można:
1) raporty dziedzinowe, dotyczące określonych kwestii, w tym: raport bezpieczeństwa (heath, safety and environmental report), raport środowiskowy (environmental report) i raport społeczny (social report);
2) raporty kompleksowe, ujawniające informacje o większej liczbie zagadnień
związanych z działalnością przedsiębiorstwa, czyli: raport zrównoważenia (sustainability report) i raport odpowiedzialności (corporate responsibility report).
Wyróżnione rodzaje raportów mogą zawierać informacje dotyczące zagadnień
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z różnym stopniem natężenia (por.
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tab. 1). Nie wszystkie raporty sklasyfikowane jako kompleksowe zawierają zagadnienia ekonomiczne, społeczne i środowiskowe z jednakowym natężeniem, dlatego
raport zrównoważenia – jako najpełniejszy – jest obecnie głównym narzędziem informowania interesariuszy o działalności przedsiębiorstwa.
Tabela 1. Zawartość merytoryczna poszczególnych rodzajów raportów
Obszar i zagadnienia szczegółowe
Rodzaj raportu
Raport środowiskowy
Raport bezpieczeństwa
Raport społeczny
Raport odpowiedzialności
Raport zrównoważenia

obszar
ekonomiczny

→


obszar społeczny






obszar
środowiskowy






Oznaczenie symboli:

− dotyczy w stopniu małym,

− dotyczy w stopniu średnim,
   − dotyczy w stopniu dużym.
Źródło: opracowanie własne.

Kolejne kryterium klasyfikacji ma charakter formalny i dotyczy stopnia integralności raportu. Kryterium to odnosi się w zasadzie tylko do raportów dziedzinowych
dotyczących konkretnych zagadnień, np.: środowiskowych, społecznych. Raporty te
mogą bowiem stanowić odrębny dokument (separate report), ale mogą także być
częścią raportu kompleksowego, czyli np. raportu zrównoważenia, odpowiedzialności lub raportu rocznego.
Według stopnia wymagalności raporty można podzielić na te, których publikowanie jest wymagane przez prawo, czyli raporty obowiązkowe, oraz te publikowane
na podstawie dobrowolnie podjętych decyzji przez kierownictwo przedsiębiorstwa,
czyli raporty dobrowolne.
Według kryterium stopnia zgodności raporty można podzielić na opracowane
zgodnie z określonym standardem oraz raporty będące niezależną koncepcją ich
twórców. Opracowania wytycznych i standardów raportowania środowiskowego
podjęło się wiele organizacji na poziomie krajowym i międzynarodowym [1, s. 53].

3. Analiza treści i wskaźników stosowanych w raportach
środowiskowych
Badania dotyczące zawartości raportów publikowanych przez przedsiębiorstwa
w Polsce miały charakter dwuetapowy. W pierwszej kolejności analizie poddano
raporty ze względu na ujawnione w nich informacje środowiskowe. Wykorzystano
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w tym celu 21 raportów, w tym: 10 raportów środowiskowych, 6 deklaracji EMAS
i 5 raportów społecznych.
Do badań nad wymienionymi raportami zastosowano matrycę (por. tab. 2),
w której wyszczególnione zostały następujące elementy raportów:
1) polityka środowiskowa,
2) program środowiskowy ze wskazaniem celów osiągniętych w danym okresie
sprawozdawczym i celów na przyszły okres,
3) opis systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) mogący zawierać zarówno
ogólne informacje na ten temat, jak i szczegółową charakterystykę struktury, dokumentacji i funkcjonowania SZŚ,
4) opis realizowanych w przedsiębiorstwie procesów wytwórczych wraz z charakterystyką ich oddziaływania na środowisko,
5) opis zidentyfikowanych w przedsiębiorstwie aspektów środowiskowych,
6) wielkość oddziaływania na środowisko przedstawiona za pomocą różnego
rodzaju wskaźników,
7) sekcja wskaźnikowa, czyli zbiorcze zestawienie wartości zastosowanych
wskaźników środowiskowych w formie tabelarycznej lub innej (np. graficznej),
8) informacja środowiskowa w ujęciu finansowym,
9) oświadczenie o niezależnej, zewnętrznej weryfikacji raportu.
Wymienione elementy raportu nie są przypadkowe, lecz układają się w logiczną
całość, a powiązania między nimi wynikają z koncepcji systemu zarządzania środowiskowego (por. rys. 1). Istotą systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) jest zapewnienie, że procesy związane z istotnymi aspektami środowiskowymi prowadzone są w warunkach nadzorowanych, że polityka środowiskowa została opracowana
i wdrożona, a cele środowiskowe są osiągane [2, s. 81]. Wynika z tego, że budulcem
SZŚ są znaczące aspekty środowiskowe. Są one identyfikowane są w odniesieniu
do poszczególnych elementów procesów realizowanych w organizacji i jej wyrobów/usług. Z kolei w odniesieniu do znaczących aspektów tworzone są programy
zarządzania zmierzające przede wszystkim do zmniejszania znaczenia poszczególnych aspektów. Polityka środowiskowa jest dokumentem spajającym pozostałe elementy SZŚ.

Rys. 1. Powiązanie między poszczególnymi elementami raportu środowiskowego
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw i raportów

weryfikacja

/-/-/-

wskaźniki finansowe

ICOPAL SA 2007

sekcja wskaźnikowa

ER

wielkość oddziaływania

 ER

/-/-/-

aspekty środowiskowe

/-/-/-

Hydro Aluminium Chrzanów 2005

opis procesów

Grupa LOTOS SA 2006

 ER

opis SZŚ

-/-/-/-

program środowiskowy

/-/-/-

Bank Ochrony Środowiska SA 2006

polityka środowiskowa

Akwawit SA 2006

Dostępność raportu

Rodzaj raportu

Nazwa przedsiębiorstwa

OŚ lub ZR na stronie www

ISO 14001/EMAS/OiT/CP

Elementy raportu

2







-

-



-

-

-

ER 2,3

-



-



-





-

-

2





-

-

2





-

-

-







-

-





-

ER

2

-



-

-







-

-

-

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. 2006

/-/-/-

ER

2



-

-

-

-





-

-

Zakłady Azotowe w Tarnowie SA 2005

/-//-

 ER

2

-



-

-

-



-

-

-

Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o. 2006

-/-//-

ER

2

-



-

-

-



-

-

-

Zakłady Chemiczne POLICE SA 2005

/-//-

 ER

2



-

-



-

-

-

Zakłady Chemiczne ZACHEM SA 2006

/-//-

 ER 2,3

Arcitc Paper Kostrzyn SA 2005

//-/-

Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.
2006

//-/-

ES

3

BOT Elektrowni Opole SA 2006

//-/-

 ES

Elektrociepłownie Wybrzeże SA 2007

/-/-/-

 ES

Fabryka Kotłów RAFAKO SA 2006

/-//-

ES

FAMED SA 2007

//-/





-



-

-







-

-

 ES 2,3 













-

















-



3















-



2













-





2













-

-



ES 2,3 

















BRE Bank SA 2006

-/-/-/-

SR

2

-



-



-



-

-

-

BZWBK SA 2006

-/-/-/-

SR

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Schenker Sp. z o.o. 2005

/-/-/-

SR 2,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Telekomunikacja Polska SA 2005

-/-/-/-

SR 2,3

-

-

-

-

-





-

-

TESCO Polska Sp. z o.o. 2005

-/-/-/-

SR 2,3

-

-



-

-

-

-

-

-

Oznaczenie symboli:
 − występuje.
- − nie występuje.
Rodzaj raportu:
ER – raport środowiskowy,
ES – deklaracja środowiskowa,
SR – raport społeczny.

Dostępność raportu:
1 – raport dostępny w trybie on-line na stronach www przedsiębiorstwa,
opcja nie wystąpiła w badanych raportach,
2 – raport dostępny w formie dokumentu elektronicznego z możliwością
pobrania ze strony www przedsiębiorstwa,
3 – raport dostępny na innych stronach internetowych: strona serwisu
na temat ochrony środowiska (www.eko-net.pl), oficjalna strona
systemu EMAS w Polsce (www.emas.mos.gov.pl) lub strona Forum
Odpowiedzialnego Biznesu (www.fob.org.pl).

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów opublikowanych przez wymienione przedsiębiorstwa.
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Drugim etapem badań nad raportami obejmującym już tylko raporty i deklaracje
środowiskowe (łącznie 16 raportów) był przegląd stosowanych wskaźników. Matryca zastosowana do analizy raportów zawiera także podstawowe informacje o przedsiębiorstwach publikujących raporty, takie jak:
1) fakt funkcjonowania w przedsiębiorstwie sformalizowanych form zarządzania środowiskowego (ISO 14001, EMAS lub program „Odpowiedzialność i troska”),
które w mniejszym lub większym stopniu stawiają wymagania publikowania raportów środowiskowych;
2) fakt występowania na stronach www przedsiębiorstwa informacji na temat
zrównoważonego rozwoju lub ochrony środowiska stanowiących dowód aktywności przedsiębiorstwa w tych obszarach.
W tabeli 2 przedstawiono syntetyczną charakterystykę analizowanych raportów.
Przyjęte przy tym zostały kryteria zarówno merytoryczne, jak i formalne. Kryteria merytoryczne pozwoliły wyróżnić wskaźniki dotyczące:
1. Wielkości ekonomicznych opisujących takie zjawiska, jak np.: wielkość produkcji, wartość przychodów ze sprzedaży, wartość dodana. Wielkości te stanowią
bazę porównawczą i podstawę do tworzenia relacji między wielkością oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko a poziomem prowadzonej działalności gospodarczej. Brak takich wskaźników w raporcie środowiskowym znacznie ogranicza
możliwość porównywania poziomu oddziaływania poszczególnych przedsiębiorstw
na środowisko. Nie pozwala także na ocenę efektywności i skuteczności wykorzystania zasobów.
2. Wielkości oddziaływania na środowisko, w tym: zużycie energii i mediów,
zużycie surowców i materiałów, emisje do atmosfery, zrzut ścieków, wytwarzanie
odpadów, koszty środowiskowe.
Z kolei kryteria formalne pozwoliły na wyróżnienie wskaźników środowiskowych m.in. ze względu na:
1) sposób ustalania wartości wskaźnika – wskaźniki bezwzględne i względne,
przy czym wskaźniki względne przeanalizowano także ze względu na rodzaj przyjętej bazy porównawczej;
2) stopień agregacji – wskaźniki cząstkowe i zagregowane;
3) sposób prezentacji wartości wskaźników.

4. Wyniki analizy
Z przeprowadzonej analizy raportów publikowanych przez polskie przedsiębiorstwa wynika, że w praktyce raportowania środowiskowego wśród przedsiębiorstw
w Polsce za najbardziej kompletne należy uznać deklaracje środowiskowe opracowane przez przedsiębiorstwa i zarejestrowane w systemie EMAS (por. tab. 2). Uwidacznia się w tym przypadku wpływ obligatoryjności11 tego typu raportów, koniecz1
W tym przypadku należałoby mówić raczej o quasi-obligatoryjności deklaracji środowiskowych.
Konieczność ich okresowego publikowania wynika z zapisów rozporządzenia EMAS, natomiast przystąpienie do systemu EMAS jest dobrowolne.
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ność przedstawienia w nich wymaganych rozporządzeniem informacji oraz fakt ich
niezależnej weryfikacji. Niestety w przypadku deklaracji środowiskowych dostępnych w polskim rejestrze uwzględnienie wszystkich wymaganych elementów nie
zawsze oznacza wysoką jakość informacji przedstawionych w raportach. Z przeprowadzonej analizy wynika także, że publikowane w Polsce raporty społeczne w bardzo niewielkim stopniu odnoszą się do zagadnień środowiskowych.
Warto także zwrócić uwagę, że wśród wymienionych w tab. 2 przedsiębiorstw
dominują firmy funkcjonujące w określonych sektorach gospodarki oraz publikujące
określone rodzaje raportów. Publikowaniem raportów środowiskowych zajmują się
głównie firmy przemysłu chemicznego i energetycznego. W pierwszym przypadku
może to wynikać z przystąpienia i realizowania przez nie programu „Odpowiedzialność i troska”. W drugim powszechność raportowania wynika z prośrodowiskowej
aktywności przedsiębiorstw przejawiającej się dążeniem do spełnienia wymagań
EMAS.
Przeprowadzona analiza raportów środowiskowych pozwala przede wszystkim
stwierdzić, że są różnią się one pod względem formy i treści, a także liczby, rodzaju i sposobu prezentacji wskaźników. Zróżnicowana struktura raportów uniemożliwia szybkie dotarcie do tożsamych informacji i dokonanie porównań np. w zakresie
działań prośrodowiskowych realizowanych przez przedsiębiorstwa. Warto podkreślić, że duże zróżnicowanie dotyczy wszystkich raportów, także tych publikowanych przez przedsiębiorstwa z jednej branży – w przypadku analizowanej grupy
dotyczy to głównie elektrowni i elektrociepłowni oraz zakładów chemicznych. Przy
założeniu, że odbiorcami raportów środowiskowych są także analitycy lub środowiska naukowe, tak duże zróżnicowanie należy ocenić negatywnie. Z opisanym
zróżnicowaniem treści i jej układu w raportach środowiskowych wiąże się inna
niedogodność stanowiąca słabą stronę polskich raportów. Jest to częsty brak wyodrębnionej sekcji wskaźnikowej. Ujawniane informacje środowiskowe w postaci
wskaźników są zwykle rozproszone w kilku częściach raportu.
W odniesieniu do prezentowanych w raportach wskaźników kolejnym mankamentem jest brak informacji finansowych, wśród których mogłyby się znaleźć dane
o wielkości wnoszonych opłat z tytułu korzystania ze środowiska, kar, kosztów
utrzymywania systemu zarządzania środowiskowego i nakładów inwestycyjnych.
W wyniku przeprowadzonej analizy wskaźników stosowanych w raportach środowiskowych wyróżniono:
1) 74 wskaźniki środowiskowe, a wśród nich:
•• 19 środowiskowych wskaźników „wejść”, w tym 16 to wskaźniki zużycia energii i mediów, 3 zaś to wskaźniki zużycia surowców i materiałów,
•• 55 środowiskowych wskaźników „wyjść”, w tym 17 to wskaźniki emisji do atmosfery, 23 to wskaźniki ilości wytwarzanych odpadów i 13 to wskaźniki wielkości zrzutu ścieków;
2) 11 wskaźników ładu gospodarczego opisujących poziom prowadzonej działalności;
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3) 2 finansowe wskaźniki środowiskowe odzwierciedlające poziom ponoszonych opłat za korzystanie ze środowiska.
Biorąc pod uwagę kryterium sposobu ustalania wartości wskaźników, zaobserwować można, że informacje środowiskowe prezentowane są częściej w postaci
miar bezwzględnych. W wyniku analizy raportów zidentyfikowano:
1) 62 mierniki bezwzględne;
2) 25 miar względnych, przy czym kiedy określony aspekt środowiskowy opisany był za pomocą miar zarówno bezwzględnych, jak i względnych, obie te miary
zaliczane były oddzielnie za względu na odmienne role, jakie odgrywają te dwa rodzaje wskaźników.
Według kryterium stopnia agregacji w analizowanych raportach środowiskowych zidentyfikowano:
1) 36 wskaźników zagregowanych, które wyznaczone zostały jako sumy wielkości cząstkowych opisujących określony aspekt środowiskowy;
2) 28 wskaźników cząstkowych opisujących poszczególne elementy składające
się na dany aspekt środowiskowy, przy czym kiedy określony aspekt środowiskowy
opisany był za pomocą miar zarówno bezwzględnych, jak i względnych, obie te
miary zaliczane były tutaj tylko raz.
Warto także się przyjrzeć sposobom prezentacji wskaźników stosowanym w raportach. Na podstawie badanej próby raportów stwierdzić można, że sposoby te są
zróżnicowane. Wyróżniono trzy możliwości:
1) przedstawienie tylko wartości wskaźników – 27% wszystkich wskaźników
w badanych raportach,
2) przedstawienie wskaźników tylko w formie graficznej bez podawania ich
wartości – 39% wskaźników w badanych raportach,
3) przedstawienie wartości wskaźników zarówno w sposób liczbowy, jak i
w formie graficznej – 34% wskaźników zastosowanych w raportach.
Ze względu na czytelność informacji przedstawianych w raportach środowiskowych najbardziej pożądanym sposobem prezentacji wskaźników jest trzeci z wymienionych wariantów. Pozwala on zaspokoić potrzeby odbiorców oczekujących
dokładnych informacji na temat poziomu oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko oraz odbiorców zadowalających się informacjami na wyższym poziomie
ogólności.
Zaobserwowane wcześniej zróżnicowanie badanych raportów środowiskowych
ze względu na treść i formę przekłada się tylko w niewielkim stopniu na rodzaj i liczbę wskaźników prezentowanych w raportach. Istnieje bowiem niewielka zależność
między rodzajem stosowanych wskaźników a specyfiką działalności raportującego
przedsiębiorstwa związaną z funkcjonowaniem w określonej branży. Analiza raportów wykazała, że zakres merytoryczny opisany za pomocą wskaźników jest podobny wśród raportujących przedsiębiorstw nie tylko w układzie sektorowym, ale w całej badanej zbiorowości. Zakres ten obejmuje bowiem aspekty środowiskowe
występujące w większości przedsiębiorstw. W znacznie większym stopniu zróżnico-
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wanie wskaźników stosowanych w raportach środowiskowych dotyczy ich strony
formalnej. Wskaźniki opisujące podobne aspekty środowiskowe prezentowane są
w zróżnicowany sposób pod względem sposobu ustalania wartości, stopnia zagregowania oraz formy prezentacji w raporcie. Blisko trzy czwarte informacji środowiskowych prezentowane jest w raportach w postaci miar bezwzględnych. Pozostała
część są to miary względne – najczęściej wskaźniki intensywności wyrażające uciążliwość ekologiczną przedsiębiorstwa w relacji do wielkości produkcji.
W analizowanych raportach środowiskowych wskaźniki opisujące wielkość prowadzonej działalności prezentowane były jednak nielicznie. Dotyczyły one zwykle
wielkości produkcji wyrażonej w jednostkach odpowiadających specyfice działalności przedsiębiorstwa, czyli w tonach (produkcja chemikaliów), MWh lub GJ (wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej) lub sztukach (np. produkcja lokomotyw).
Informacje finansowe, podobnie jak informacje o charakterze gospodarczym, ujawniane są w raportach środowiskowych w niewielkim stopniu. Te, które się pojawiają
w pojedynczych raportach, dotyczą wysokości wnoszonych opłat za korzystanie ze
środowiska, w tym za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie
ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód i składowanie odpadów. Mogłyby one
dotyczyć także wielkości wnoszonych opłat z tytułu korzystania ze środowiska, kar,
kosztów utrzymywania systemu zarządzania środowiskowego i nakładów inwestycyjnych.
Spośród wszystkich raportów środowiskowych poddanych analizie ze względu
na rodzaj i liczbę prezentowanych wskaźników interesujące są te opublikowane
przez przedsiębiorstwa sektora energetycznego. Są one ciekawe, dlatego że często
zawierają informacje o efektywności i sprawności procesów wytwarzania energii
opisane za pomocą takich wskaźników, jak:
1) efektywność wytwarzania energii elektrycznej jako stosunek zużycia energii
chemicznej (kJ) do wielkości produkcji energii elektrycznej (kWh),
2) udział produkcji w skojarzeniu jako stosunek wielkości produkcji energii
elektrycznej w sposób skojarzony (kWh) do wielkości produkcji energii elektrycznej
ogółem.
Raporty środowiskowe przedsiębiorstw energetycznych są także bardzo dobrym
przykładem urzeczywistnienia zasady istotności w raportach. Prezentowane w raportach wskaźniki w sposób bezpośredni odnoszą się do znaczących aspektów środowiskowych specyficznych dla tego sektora gospodarki. Poza wyróżnionymi już
wcześniej wskaźnikami efektywności procesów wytwarzania energii wymienić tutaj
można następujące wskaźniki:
1) emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery w przeliczeniu na
wielkość produkcji energii,
2) pobór wód według źródeł (podziemne – powierzchniowe) w przeliczeniu na
wielkość produkcji energii,
3) ilość wytworzonych odpadów w przeliczeniu na wielkość produkcji energii,
4) stopień gospodarczego wykorzystania odpadów.
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Okazuje się ponadto, że rodzaje wskaźników prezentowanych w raportach środowiskowych są zgodne z opinią przedstawicieli przedsiębiorstw sektora energetycznego dotyczącą ważności i powszechności stosowania określonych wskaźników
[6, s. 49-51].
Zastosowanie określonych wskaźników w raportach środowiskowych (i zarządzaniu środowiskowym) przedsiębiorstw sektora energetycznego wynika ze specyficznych warunków funkcjonowania tego sektora związanych z dyrektywą IPPC.
Przykładem raportu, w którym zaprezentowany został bogaty zestaw wskaźników, jest deklaracja środowiskowa firmy Bombardier Transportation Polska (por.
tab. 3). Warto zwrócić uwagę na różnorodność informacji o wielkości prowadzonej
Tabela 3. Wskaźniki stosowane w deklaracji środowiskowej firmy Bombardier Transportation Polska





Wysokość zysku netto

zł





szt.



Wielkość produkcji według rodzajów

Zagregowany

zł

Cząstkowy

Wartość bezwzględna

Wielkość przychodów ze sprzedaży

Wartość względna

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Charakterystyka wskaźnika



Liczba zatrudnionych





Liczba roboczogodzin





Zużycie mediów według rodzajów:
• woda
• energia elektryczna
• gaz ziemny
• olej opałowy
• acetylen
Zużycie materiałów według rodzajów:
• blachy i wyroby hutnicze
• materiały spawalnicze
• materiały malarskie
• masy uszczelniające

m3
MWh
m3
Mg
m3







Mg





Wielkość emisji według rodzajów

kg





Emisja całkowita

kg

Ilość wytworzonych odpadów według
rodzajów

Mg

liczba roboczogodzin
liczba zatrudnionych

 liczba pudeł lokomotyw




Wielkość odniesienia



Źródło: opracowanie własne na podstawie deklaracji środowiskowej Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. 2006.
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działalności gospodarczej. Również ujawnione informacje środowiskowe obejmują
zjawiska zachodzące zarówno na wejściu, jak i na wyjściu procesów technologicznych przebiegających w przedsiębiorstwie. Ponadto część wskaźników zaprezentowano w postaci bezwzględnej i względnej jednocześnie. Istnieje możliwość przeliczenia pozostałych wskaźników środowiskowych na jednostkę lub wartość produkcji,
wielkość zatrudnienia lub liczbę roboczogodzin.

5. Zakończenie
Podsumowując, można stwierdzić, że raporty środowiskowe publikowane przez
przedsiębiorstwa w Polsce w zróżnicowany pod względem treści i formy sposób
informują o wielkości oddziaływania na środowisko. Zdecydowanie lepszym źródłem informacji są deklaracje środowiskowe, co wynika ze stawianych im wymagań
i z konieczności ich zewnętrznej weryfikacji. Natomiast raporty społeczne w minimalnym stopniu zawierają informacje środowiskowe. Jednak nie może to stanowić
podstawy do ich negatywnej oceny, ponieważ ich celem jest informowanie o działalności społecznej przedsiębiorstwa. Tym samym są one skierowane do innej grupy
odbiorców.
Warto także podkreślić znaczenie standardów w raportowaniu środowiskowym.
Standard bowiem wymusza ujawnianie w raporcie określonych informacji, których
zakres zwykle jest szerszy niż w opracowaniach o zawartości określonej przez autorów. Rozwiązanie standardowe ułatwiłoby porównywanie informacji dostarczanych
przez różne przedsiębiorstwa, a w przypadku przedsiębiorstw, których raporty oceniane są nisko, mogłoby stanowić źródło inspiracji do tworzenia lepszych opracowań.
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ESTIMATION OF INFORMATIONS STORES OF ENTERPRISES’
ENVIRONMENTAL REPORTS
Summary
The practice to publish environmental reports becomes more and more popular among companies
in Poland. This article describes and compares environmental reports, especially towards used environmental indicators. Owing to this research conclusions about environmental reports’ quality have formulated. It appears that reports prepared by companies are considerably different. It particularly refers to
environmental indicators used in the analyzed reports.
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SPORY WOKÓŁ POJĘCIA NAJLEPSZEJ DOSTĘPNEJ
TECHNIKI BAT W EKONOMII ŚRODOWISKOWEJ

1. Wstęp
Wzajemne relacje między tworzoną i użytkowaną przez człowieka techniką
a środowiskiem przyrodniczym są złożone i wielowymiarowe. Liczne badania historyczne potwierdzają, że wynalazki i nowe technologie przyczyniły się do coraz głębszej eksploracji środowiska przyrodniczego, będąc symptomem rozszerzającej się
wiedzy człowieka o przyrodniczym otoczeniu. Wiedza ta wynika zarówno z naturalnej ciekawości człowieka, jego chęci rozumienia tego, co się wokół dzieje, jak i z dążenia do opanowywania (kontrolowania) nieznanych mu dotąd zjawisk czy wykorzystywania nowych dóbr. Znajdowało to swoje odzwierciedlenie w tych wszystkich
antropocentrycznych elementach kultury (w tym religii), które uzasadniały i wyjątkowość człowieka wśród innych gatunków, i imperatyw podporządkowywania sobie
otaczającej przyrody. Stworzyło to podstawy „antropoekspansji” opartej na wiedzy
i jej materialnej egzemplifikacji – technice. Dla XVIII- czy XIX-wiecznego człowieka „antyekologiczna” technika i procesy gospodarowania były dowodem tryumfu
ludzkiego umysłu i ludzkiej cywilizacji nad prymitywizmem przyrody i ahumanistycznym „barbarzyństwem” wielu przyrodniczych procesów. W głęboko filozoficznej wersji możemy takie poglądy odnaleźć np. w koncepcjach wolności i konieczności Karola Marksa, w literackiej wersji − w powieściach Juliusza Verne’a. Znalazły
one odzwierciedlenie w fascynacji XIX-wiecznymi eksploracjami i odkryciami geograficznymi, w „eksplozji” innowacji na przełomie XIX oraz XX stulecia, w wierze
we wszechmoc i w dobroczynne skutki techniki oraz w koncepcjach nasyconego
techniką postindustrialnego społeczeństwa. Technika zapewniała też rosnące korzyści gospodarcze (zyski), które stały się kryterium oceny poszczególnych działań
(ocena ex post) i przedsięwzięć inwestycyjnych (ocena ex ante)1.
Tak realizowana technika i procesy gospodarowania zaczęły pozostawiać jednak coraz bardziej widoczne skutki w środowisku przyrodniczym. Postępująca de1
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gradacja jego komponentów okazała się bardzo niekorzystna w kilku zasadniczych
wymiarach. Po pierwsze, ograniczała w sensie maltuzjańskim i ricardiańskim dostęp do zasobów przyrodniczych niezbędnych do rozwoju społeczno-ekonomicznego. Po drugie, degradacja środowiska przyrodniczego wywołała wiele zagrożeń dla
zdrowia i życia człowieka, ponieważ nie udało się zupełnie rozerwać więzi między
człowiekiem a przyrodą, tzn. środowiskiem przyrodniczym, (w sensie biologiczno-fizjologicznym). Okazało się bowiem, że zanieczyszczone środowisko generuje
nowe choroby oraz sprzyja rozwojowi już znanych zagrożeń tego typu. Czynniki
środowiskowe stały się coraz ważniejszą determinantą ludzkiego zdrowia. Po trzecie, środowisko przyrodnicze, a zwłaszcza jego niektóre walory (np. estetyczne,
stały się istotnym, niedającym się zastąpić elementem „jakości życia”. Oznacza to,
że nie udało się również całkowicie rozerwać więzi cywilizacyjnych i kulturowych
między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym. Dodatkowo pojawiły się
szybko rosnące koszty społeczne (w tym zewnętrzne) postępujących procesów degradacji.
Wielowymiarowe negatywne skutki antyekologicznej strategii rozwoju ludzkiej
cywilizacji okazały się na tyle znaczne, a w niektórych przypadkach nawet przewyższające osiągane korzyści, że coraz częściej uświadamiają one potrzebę zmiany „filozofii” wyboru i oceny nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Druga
połowa XX wieku, pomimo niezwykle dużej liczby innowacji technicznych, technologicznych i organizacyjnych, nie pozwoliła uniknąć wielu problemów, które były
konsekwencją rewolucji naukowo-technicznej, nieograniczonego wzrostu produkcji
i konsumpcji oraz szybko rozszerzającej się antropopresji wzmacnianej przyrostem
demograficznym. Ograniczone zdolności asymilacyjne środowiska przyrodniczego
zderzyły się z wykładniczym przyrostem liczby ludności na świecie i z szybkim oraz
długotrwałym wzrostem gospodarczym. W jego efekcie ujawniła się nowa grupa
wyzwań (problemów) stojących przed ludzką cywilizacją – były to globalne problemy ekologiczne2. Ich konsekwencje wpłynęły na wypracowanie nowej aksjologii
techniki. Poszczególne innowacje przestano oceniać wyłącznie z punktu widzenia
ich nowatorstwa czy ekonomicznych korzyści, jakie niosą. Dołączono dodatkowe
kryterium oceny ekologicznych skutków wdrożenia danego rozwiązania technicznego, co pozwoliło stworzyć koncepcję najlepszej dostępnej techniki (BAT). Bardzo
wyraźnie eksponuje to również strategia zrównoważonego rozwoju, której na wielu
płaszczyznach towarzyszy koncepcja najlepszej dostępnej techniki.
Celem opracowania jest przeanalizowanie pojęcia najlepszej dostępnej techniki
oraz jego konsekwencji dla rozwiązań prawno-instytucjonalnych towarzyszących
ochronie środowiska przyrodniczego i realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Interesujący będzie również wpływ tej koncepcji na poszukiwania
techniczno-technologiczne oraz na zapotrzebowanie na innowacje występujące
w gospodarce.
2
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2. Pojęcie najlepszej dostępnej techniki BAT3
Pojęcie najlepszej dostępnej techniki zostało prawdopodobnie zdefiniowane po
raz pierwszy w artykule 2. w punkcie 11. Dyrektywy IPPC4 (Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń). W definicji wprowadzono zmianę używanego do tej pory określenia „technologia” na pojęcie „technika”. Pojęcie „najlepsza
dostępna technika” jest bardzo szerokie z kilku powodów. Po pierwsze, technika
obejmuje zarówno technologię, sposoby jej stosowania, metody projektowania, budowy i funkcjonowania instalacji (w tym w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej), jak i metody jej modernizacji czy likwidacji. Po drugie, określenie „najlepsza” oznacza, że stosowana technika powinna być najbardziej efektywna w osiąganiu
korzystnych efektów środowiskowych (ochronnych). Po trzecie, „dostępna technika” oznacza jej dostępność w skali danej gałęzi gospodarki i możliwości jej zastosowania po cenie mieszczącej się w rozsądnych granicach wyznaczanych kryterium
ekonomicznym (rachunkiem kosztów i korzyści ekonomicznych). W wymiarze marketingowo-handlowym dostępność oznacza możliwości jej zakupu na rynku europejskim lub światowym.
Ten ostatni element wzbudza szczególnie wiele kontrowersji między zwolennikami postulatu „ekologizacji gospodarki” oraz postulatu „ekonomizacji środowiska”. Ci ostatni podkreślają bowiem, że nadmierna ekspozycja aspektu ekologicznego może prowadzić do znacznego obniżenia efektywności ekonomicznej działania
podmiotów gospodarczych stosujących BAT i do spadku ich konkurencyjności na
rynku krajowym i międzynarodowym. Wielokrotnie mówili o tym Amerykanie, nie
wyrażając zgody na przystąpienie do realizacji postanowień protokołu z Kioto.
W dyskusjach zgodzono się, że pod pojęciem najlepszej dostępnej techniki musi
się kryć problem ekonomicznie uzasadnionych kosztów jej wprowadzania. Nie można zatem żądać od podmiotów gospodarczych, aby stosowały rozwiązania nadmiernie kosztowne, prototypowe, dla których nie sprawdzono wszystkich konsekwencji
funkcjonowania, czy generujące trudne do pokonania bariery związane np. z brakiem specjalistów mogących zamontować i uruchomić takie urządzenia. Przykładem takiej definicji może być pojęcie wprowadzone do literatury przez K. Górkę,
B. Poskrobko oraz W. Radeckiego, którzy za najlepszą dostępną technikę uznali
„zespół urządzeń technicznych, metod działania i rozwiązań organizacyjnych
(włącznie ze szkoleniem personelu) najlepszych z punktu widzenia zapobiegania,
redukcji lub unieszkodliwiania zanieczyszczeń, który znalazł zastosowanie na skalę
przemysłową przynajmniej u jednego producenta w krajach Unii Europejskiej i który nie pociąga nadmiernych kosztów dostosowania do warunków i potrzeb Polski
(tzn. koszty powinny być proporcjonalne do osiąganego efektu)” [5, s. 270].
Pojęcie BAT jest skrótem od angielskiego określenia best available techniques.
Dyrektywa 96/61/WE z 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom –
Dyrektywa IPPC.
3

4
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Krajowe rozwiązania prawne oraz instytucjonalne dopuszczają możliwość stosowania surowszych wymagań niż te wynikające z BAT. Pozwala to podmiotom
odpowiedzialnym za egzekucję prawa środowiskowego uwzględnić możliwość wystąpienia specjalnych zagrożeń czy uciążliwości ekologicznych do zamknięcia danej
formy działalności włącznie. Próbuje się w ten sposób uwzględnić − również przez
indywidualizację ocen poszczególnych przedsięwzięć − postulaty obu prezentowanych podejść i nie dopuścić do dominacji któregoś z nich.
Polskie rozwiązania prawne5 wykorzystujące doświadczenia unijne także próbują doprecyzować pojęcie najlepszej dostępnej techniki. Zatem BAT w tym ujęciu
powinien odzwierciedlać najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości mających na celu eliminowanie emisji lub −
w najgorszym przypadku – jej ograniczanie i redukcję ujemnego wpływu na
środowisko przyrodnicze. „Technika” zgodnie z polskimi rozwiązaniami prawnymi
zarówno oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest projektowana, wykorzystywana, eksploatowana oraz likwidowana. „Dostępne techniki” oznaczają rozwiązania o stopniu rozwoju umożliwiającym ich praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu, z uwzględnieniem warunków
ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów inwestycyjnych i korzyści
dla środowiska, które może uzyskać prowadzący daną działalność. Ustawa Prawo
ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. w art. 3. pkt 10. określa najlepszą
technikę jako technikę najbardziej efektywną w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska przyrodniczego jako całości.
Technologicznie znacznie bardziej szczegółowa jest definicja zamieszczona
w konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzona w Helsinkach 17 marca 1992 r. Przez pojęcie najlepszej
dostępnej techniki rozumie się „najnowsze osiągnięcia w zakresie opracowywania
procesów, urządzeń lub metod eksploatacji, które wykazały praktyczną przydatność
w charakterze konkretnego przedsięwzięcia, ograniczającego zrzuty, emisję i odpady”6. Dalej w załączniku 1. konwencji zauważa się, że „przy ustalaniu, czy proces,
urządzenie lub metoda eksploatacyjna należą do kategorii najlepszej dostępnej techniki, generalnie lub w każdym poszczególnym przypadku, bierze się przede wszystkim pod uwagę:
–– wykorzystanie technologii o niskiej ilości odpadów,
–– wykorzystanie substancji mniej niebezpiecznych,
–– zwiększenie odzysku i recyklingu substancji wytwarzanych i wykorzystywanych w procesie oraz odpadów (w stosownych przypadkach),
–– porównywalne procesy, urządzenia lub metody działania, które zostały wypróbowane i odniosły sukces na skalę przemysłową,
5
6
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––
––
––
––
––

postęp technologiczny i rozwój wiedzy,
charakter, skutki i wielkość danych emisji,
terminy przekazania do eksploatacji nowych lub istniejących instalacji,
czas potrzebny do wprowadzenia najlepszych dostępnych technik,
zużycie i właściwości surowców (łącznie z wodą) wykorzystywanych w procesie oraz ich wydajność energetyczną,
–– potrzebę zapobiegania lub ograniczania do minimum całkowitego wpływu emisji na środowisko naturalne oraz związanych z tym zagrożeń,
–– potrzebę zapobiegania wypadkom oraz minimalizowania skutków dla środowiska naturalnego,
–– informacje publikowane przez Komisję na mocy art. 16 ust. 2 Dyrektywy IPPC
lub przez organizacje międzynarodowe”7.
Ta szczegółowa definicja jest użyteczna w procedurach oceny poszczególnych
procesów, urządzeń czy metod i pozwala skupić się na ich określonych elementach
oraz stworzyć odpowiednie kryteria oceny. Mogła zatem być wzorem dla późniejszych propozycji w tym zakresie i pozwolić uniknąć pewnej uznaniowości, która
może wkradać się w ocenę, czy dane rozwiązanie jest najlepszą dostępną techniką.
Procedury oceny powinny bowiem podlegać procesowi obiektywizacji i mieć ograniczoną możliwość wprowadzania zmian lobbystycznych mogących się pojawiać
wszędzie tam, gdzie nowe rozwiązania przygotowywane są do wdrożenia praktycznego. Uznanie danego rozwiązania za koncepcję typu BAT może oznaczać istotny
sukces ekonomiczny dla twórców czy producentów, brak zaś takiego uznania powoduje ograniczone możliwości wykorzystania, niski współczynnik zwrotu nakładów
na przygotowanie i wdrożenie rozwiązania, a w określonych przypadkach nawet
straty ekonomiczne. Trudno zatem będzie uwolnić procedury oceny od nacisków
i lobbingu. Miano najlepszej dostępnej techniki powinny uzyskiwać te rozwiązania,
które faktycznie przynoszą korzyści typu win-win, o ekologicznym i ekonomicznym
charakterze, stąd postulat obiektywizacji procedur oceny wydaje się w pełni uzasadniony. Obiektywizacja może polegać na określeniu kryteriów oceny i na wyborze
metod porównań wielokryterialnych.
Nie we wszystkich rozwiązaniach prawnych są niezbędne rozbudowane definicje najlepszej dostępnej techniki. W konwencjach koncentrujących się na ochronie
określonych komponentów środowiska przyrodniczego wystarczające mogą być
ujęcia uproszczone. Za najlepszą dostępną technikę można np. uznać „najnowszy
etap rozwoju procesów, urządzeń i metod działania, które wskazują na przydatność
w praktyce danego środka służącego do ograniczenia zrzutów”8. Uproszczone definicje mogą być również użyteczne w przedsięwzięciach promocyjno-marketingowych, dla których szczegóły techniczne BAT są mniej istotne (pozostają w tle) lub
wręcz zbędne. Wówczas za najlepszą dostępną technikę można uznać „taki poziom
7
8
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rozwiązań technicznych i technologicznych, który na wyjściu z instalacji gwarantuje
przy danym poziomie ekonomicznym możliwie najmniejsze zanieczyszczenia”9.
W polskich rozwiązaniach prawnych, zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy Prawo
ochrony środowiska, organ, który wydaje pozwolenie zintegrowane i opiera je na
koncepcji najlepszej dostępnej techniki BAT, powinien uwzględniać w swoich ocenach rachunek kosztów i korzyści, czas wymagany do wdrożenia BAT w określonej
instalacji, poziom zapobiegania zagrożeniom dla środowiska przyrodniczego i jego
komponentów oraz bezpieczeństwo ekologiczne samej instalacji. Nie uwzględnia
się natomiast terminu oddania instalacji do eksploatacji oraz korzystania z informacji przygotowanych przez biuro Komisji Europejskiej w Sewilli.
Komisja Europejska powołała Europejskie Biuro ds. Kontroli Zanieczyszczeń
Przemysłowych (European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau –
EIPPCB) z siedzibą w Sewilli, którego zadaniem jest zapewnienie wymiany informacji na temat najlepszych technik w poszczególnych częściach gospodarki (przemysłu)10. W pracach EIPPCB uczestniczą eksperci reprezentujący kraje członkowskie
Unii Europejskiej, a nie organy Wspólnoty. Do podstawowych zadań EIPPCB należy kierowanie Europejskim Systemem Informacji na temat realizacji IPPC oraz
opracowywanie wytycznych dla najlepszych dostępnych technik BAT w postaci tzw.
dokumentów referencyjnych (BAT reference documents − BREFs), w których opisuje się najlepsze dostępne techniki dla poszczególnych gałęzi przemysłu czy form
działalności gospodarczej. Należy przy tym pamiętać, że dokumenty BREFs nie są
wiążącymi aktami prawnymi. Zgodnie z nazwą są dokumentami informacyjnymi,
które w poszczególnych krajach członkowskich mają pomóc w określaniu atrybutów najlepszej dostępnej techniki dla danej instalacji (w pozwoleniach zintegrowanych) lub dla określonych kategorii instalacji.

3. Wybrane problemy stosowania najlepszych dostępnych technik
w praktyce ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce
Najlepsza dostępna technika powinna być wybierana w taki sposób, aby nie prowadziła do przekraczania obowiązujących standardów jakości środowiska przyrodniczego. Zadanie BAT nie sprowadza się wyłącznie do określenia tych granicznych
wielkości emisyjnych. Stanowi także podstawę przy ustalaniu wymagań ochrony
środowiska przyrodniczego dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego. Artykuł 9 ust. 4 Dyrektywy IPPC wyraźnie nakazuje, aby na podstawie najlepszej dostępnej techniki wyznaczać zarówno graniczne wielkości emisyjne, jak i równoważne parametry i środki techniczne mogące uzupełniać lub zastępować te
graniczne wielkości emisyjne. Oznacza to, że jeżeli możliwe jest osiągnięcie lep9
10
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szych efektów środowiskowych przez użycie BAT bez nadmiernych kosztów, to należy je zastosować. Należy przy tym pamiętać, że na bazie najlepszej dostępnej techniki określamy jedynie „warunki brzegowe” wdrażania, eksploatacji i usuwania
instalacji (np. dopuszczalne emisje, parametry równoważne, środki techniczne),
a nie konkretne rozwiązania techniczno-technologiczne. Podkreśla to wyraźnie art.
9 ust. 4 Dyrektywy IPPC. Pole do innowacyjności stosowanych rozwiązań pozostaje
nieograniczone. W innym przypadku stosowanie w prawie unijnym czy krajowym
koncepcji BAT oznaczałoby unifikację rozwiązań technologiczno-technicznych, co
stwarza bariery rozwoju innowacji w danej dziedzinie gospodarki.
BAT ma jeszcze jeden bardzo ważny pozaekologiczny wymiar dla rozwijających
i przekształcających się gospodarek: najlepsze dostępne techniki mogą być traktowane jako ciekawa i ważna forma przyspieszenia postępu naukowo-technicznego
oraz technicznej modernizacji takiej gospodarki. Jest to szczególnie istotne w gospodarkach nieposiadających dostatecznie silnych wewnętrznych mechanizmów innowacyjnych, w których wewnętrzny rynek nie wywiera presji na proinnowacyjne
rozwiązania, a krajowa polityka naukowo-badawcza nie stanowi priorytetu działania
agend rządowych. Jest to charakterystyka właściwa dla gospodarki polskiej, w której
małe i średnie przedsiębiorstwa nie charakteryzują się endogenicznym mechanizmem proinnowacyjnym i proekologicznym oraz niezbędne są zewnętrzne bodźce
pobudzające je do właściwych zachowań na obu tych płaszczyznach11. Ten aspekt
funkcjonowania BAT jest wzmacniany przez wprowadzenie w Unii Europejskiej
dodatkowego kryterium oceny najlepszej dostępnej techniki, jakim jest zalecenie
korzystania z informacji publikowanych przez Komisję Europejską. Kryterium to
zostało zaproponowane przez osoby przygotowujące nowelizację ustawy Prawo
ochrony środowiska.
Najlepsza dostępna technika BAT stosowana w procedurze wydawania pozwoleń zintegrowanych jest bardzo użyteczna przy określaniu dopuszczalnej emisji, granicznych wielkości emisyjnych i progów tolerancji. Dopuszczalne wielkości emisji
są niezbędnym elementem pozwolenia zintegrowanego, zatem ustawa Prawo ochrony środowiska przewiduje możliwość ich określenia bez względu na graniczne wielkości emisyjne i progi tolerancji. Graniczne wielkości emisyjne to dodatkowe standardy emisyjne, które nie mogą być przekraczane przez instalacje wymagające
pozwolenia zintegrowanego. Natomiast próg tolerancji to taka wielkość, o którą
mogą być przekraczane graniczne wielkości emisyjne, oczywiście do pewnego czasu. Określenie obu rodzajów wielkości dla poszczególnych typów instalacji ułatwiłoby organowi wydającemu pozwolenia zintegrowane odnoszenie się do poszczególnych instalacji.
Zgromadzenie odpowiednich baz danych i realizacja właściwych procedur nie
jest łatwa, zwłaszcza w polskim systemie prawa środowiskowego charakteryzującym się znacznym zakresem niedowładu organizacyjnego i niekonsekwencją w re11
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alizacji poszczególnych rozwiązań. Z tego powodu sam ustawodawca wypracował
równoległy sposób wydawania zintegrowanych pozwoleń bez konieczności określania granicznych wielkości emisyjnych.
Przy wydawaniu zintegrowanych pozwoleń organ je wydający zobowiązany
jest uwzględniać najlepsze dostępne techniki osiągane dla instalacji danego typu.
Odpowiednie informacje będą gromadzone przez ministra środowiska. Informacje
o rozwiązaniach typu BAT są również niezbędne przy weryfikacji wydanych już
pozwoleń.
Ustawa Prawo ochrony środowiska przewiduje również odpowiedni nadzór nad
wydawaniem pozwoleń zintegrowanych, który sprawują: minister środowiska oraz
Centrum BAT. Ta ostatnia instytucja miała być wzorowana na Europejskim Centrum
BAT w Sewilli i działać na zasadach komercyjnych. Jej zadania dotyczą:
–– gromadzenia informacji o BAT,
–– prowadzenia rejestru wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych,
–– analizowania wniosków i pozwoleń w kontekście wymagań BAT,
–– przekazywania ministrowi środowiska wniosków o nieprawidłowościach w procedurach wydawania pozwoleń zintegrowanych.
Centrum BAT mogło być odpowiednio wyłonione jako osoba fizyczna lub prawna. Odstąpiono jednak od pierwotnej koncepcji wyłonienia Centrum BAT w formie
konkursu przetargu, tworząc je w Ministerstwie Środowiska.
Pozwolenia zintegrowane wprowadzone do prawa unijnego i praktyki gospodarczej przez Dyrektywę IPPC miały istotnie zmienić sposób podejścia do ochrony
środowiska przyrodniczego i gospodarowania nim. Pozwolenie takie można traktować jako dokument określający bezpieczny i nierozprzestrzeniający się w komponentach środowiska przyrodniczego poziom emisji zanieczyszczeń opierający się na
najlepszej dostępnej technice. Jednocześnie regulacja w postaci dyrektywy unijnej
miała ujednolicić podejście do ochrony środowiska przyrodniczego na terenie całej
Wspólnoty i ograniczyć ekodumping, czyli przenoszenie tanich, ale nieekologicznych technologii do regionów niemogących obronić się przed nimi. Sama dyrektywa
łączyła cztery bardzo zasadnicze w unijnej polityce ekologicznej elementy (schemat
na rys. 1).

Rys. 1. Filary Dyrektywy IPPC
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 1. Instalacje wymagające zintegrowanego pozwolenia
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Forma
działalności

Rodzaj instalacji

1

2

Przemysł
energetyczny

–– instalacje energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej ponad
50 MW
–– rafinerie oleju mineralnego i gazu
–– piece koksownicze
–– zakłady gazyfikacji i skraplania węgla

Produkcja
i obróbka metali

–– instalacje prażenia lub spiekania rudy metalu
–– instalacje do produkcji surówki odlewniczej lub stali o wydajności powyżej
2,5 Mg na godzinę
–– instalacje obróbki metali nieżelaznych (walcownie o wydajności 20 Mg surówki na godzinę, kuźnie z młotami o energii przekraczającej 50 kilodżuli na
młot, stosowanie metalowych powłok ochronnych z wsadem przekraczającym 2 Mg surówki na godzinę)
–– odlewnie metali żelaznych o wydajności ponad 20 Mg dziennie
–– instalacje do produkcji surówki nieżelaznej z rud metali, koncentratów lub
surowców wtórnych w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych
i elektrolitycznych, do wytopu, łącznie ze stapianiem metali nieżelaznych,
o wydajności topienia ponad 4 Mg dziennie dla ołowiu i kadmu lub 20 Mg
dziennie dla wszystkich innych metali
–– instalacje do powierzchniowej obróbki metalu i materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych o objętości zbiorników ponad 30 m3

Przemysł
mineralny

–– instalacje do produkcji klinkieru cementowego w piecach rotacyjnych o wydajności ponad 500 Mg dziennie lub produkcji wapna w piecach rotacyjnych
o wydajności ponad 50 Mg dziennie albo w innych piecach o wydajności
ponad 50 Mg dziennie
–– instalacje do produkcji azbestu i produktów na bazie azbestu
–– instalacje do wytwarzania szkła o wydajności przetopu ponad 20 Mg dziennie
–– instalacje do wytopu substancji mineralnych o wydajności ponad 20 Mg
dziennie
–– instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych przez wypalanie o wydajności
ponad 75 Mg dziennie i/lub o pojemności pieca ponad 4 m3 i gęstości powyżej
300 kg/m3 na piec

Przemysł
chemiczny

–– instalacje chemiczne do produkcji podstawowych związków organicznych
–– instalacje chemiczne do produkcji podstawowych substancji nieorganicznych
–– instalacje chemiczne do produkcji nawozów na bazie fosforu, azotu i potasu
–– instalacje chemiczne do produkcji podstawowych środków ochrony roślin
–– instalacje wykorzystujące procesy chemiczne lub biologiczne do produkcji
podstawowych produktów farmaceutycznych
–– instalacje chemiczne do produkcji materiałów wybuchowych
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Tabela 1, cd.
1

2

Gospodarka
odpadami

–– instalacje do unieszkodliwiania lub odzyskiwania odpadów niebezpiecznych
o wydajności ponad 10 Mg dziennie
–– instalacje do spalania odpadów komunalnych o wydajności ponad 3 Mg na
godzinę
–– instalacje do unieszkodliwiania odpadów niepowodujących zagrożeń o wydajności ponad 50 Mg dziennie
–– składowiska odpadów przyjmujące ponad 10 Mg odpadów dziennie lub całkowitej pojemności ponad 25 000 Mg, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych

Inne rodzaje
działalności

–– zakłady do produkcji pulpy drzewnej lub innych materiałów włóknistych i papieru oraz tektury o wydajności ponad 20 Mg dziennie
–– zakłady obróbki wstępnej lub barwienia włókien i materiałów włókienniczych
o wydajności ponad 10 Mg dziennie
–– zakłady garbowania skór o wydajności ponad 12 Mg produktu końcowego
dziennie
–– rzeźnie o produkcji tusz powyżej 50 Mg dziennie
–– zakłady produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów zwierzęcych o wydajności ponad 75 Mg produktu końcowego dziennie, surowych produktów roślinnych o wydajności ponad 200 Mg produktu
końcowego dziennie
–– zakłady produkcji i przetwórstwa mleka o ilości otrzymywanego mleka ponad
200 Mg dziennie
–– instalacje do unieszkodliwiania lub recyklingu zwierząt padłych oraz odpadów zwierzęcych o wydajności ponad 10 Mg dziennie
–– instalacje do intensywnej hodowli drobiu i trzody chlewnej wyposażone
w więcej niż 40 000 miejsc dla drobiu, 2000 miejsc dla tuczników lub 750
miejsc dla macior
–– instalacje do powierzchniowej obróbki substancji lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o wydajności ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 Mg rocznie
–– instalacje do produkcji węgla lub elektrografitu w drodze spalania lub grafityzacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie [4, t. II, załącznik 1].

Podmiot ubiegający się o zintegrowane pozwolenie musi dokonać analizy swojego wpływu na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego i na środowisko jako całość, zastanowić się, jak te oddziaływania zmniejszyć lub wyeliminować, oraz uzasadnić, że wybrane metody (techniki) tego ograniczenia (eliminacji) są
najbardziej skuteczne i są jedynymi możliwymi do zastosowania w danych okolicznościach i czasie, czyli spełniają jeden z warunków najlepszej dostępnej techniki
BAT. Zgodnie z filozofią informacyjną wnioski o pozwolenia, pozwolenia i rezultaty
monitoringu emisji zanieczyszczeń są dostępne opinii publicznej.
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Pozwolenie zintegrowane określa normy emisji substancji zanieczyszczających
z danej instalacji przy uwzględnieniu czynników dyfuzji tych zanieczyszczeń, wymagania dotyczące zapewnienia ochrony wód podziemnych, gleby i gospodarki odpadami, monitoring emisji oraz środki dotyczące warunków eksploatacji innych niż
zwyczajne (są to np. rozruch, awarie, chwilowe przestoje i zaprzestanie działalności). Graniczne wielkości emisji mogą być zastąpione odpowiednimi parametrami
lub środkami technicznymi.
Procedury uzyskania pozwoleń zintegrowanych powinny były ostatecznie zakończyć się w drugiej połowie 2007 r. przy uwzględnieniu odroczeń dokonanych
przez ministra środowiska. Po tym terminie instalacje nieposiadające zintegrowanego pozwolenia powinny zakończyć działalność. Dotyczy to zwłaszcza instalacji
energetycznych, produkcji i obróbki metali, przemysłu mineralnego, przemysłu chemicznego, obiektów utylizacji i unieszkodliwiania odpadów oraz obiektów związanych z rolnictwem i hodowlą. W Polsce jest ok. 2 tys. podmiotów objętych tym
obowiązkiem, w tym 220 elektrociepłowni, 290 firm produkcji i obróbki metali, 180
firm przemysłu mineralnego, 200 firm przemysłu chemicznego oraz 500 firm utylizacji i unieszkodliwiania odpadów (por. tab. 1).

4. Najważniejsze możliwości i ograniczenia
najlepszej dostępnej techniki BAT
Przedstawiona krótka charakterystyka problemów i sporów związanych z pojęciem najlepszej dostępnej techniki BAT pozwala sformułować kilka wniosków oraz
dostrzec pewne szanse i zagrożenia dla praktyki ochrony środowiska przyrodniczego, w tym o charakterze międzynarodowym. Dyskusja pozwoliła przybliżyć właściwe rozumienie pojęcia najlepszej dostępnej techniki BAT, co uznać należy za duży
sukces w zakresie stosowanych pojęć. Jest on tym istotniejszy, że pojęcie BAT nie
daje się sprowadzić wyłącznie do wymiaru technicznego czy prawnego.
Podejście opierające się na filozofii BAT eksponuje potrzebę stosowania zindywidualizowanych i zobiektywizowanych procedur oceny poszczególnych rozwiązań
technicznych i technologicznych oraz eksploatacyjnych. BAT, stanowiąc pewien
wyznacznik jakościowo-ilościowy w zakresie technicznych instalacji oddziałujących na środowisko przyrodnicze, nie ogranicza procesów innowacyjnych w gospodarce. Co więcej, można sformułować hipotezę, że stawiane przez filozofię BAT
wymagania stymulują poszukiwania innowacyjne.
Duże znaczenie − nie tylko praktyczne − ma właściwe wkomponowanie BAT
w system pozwoleń, w tym pozwoleń zintegrowanych, ocen oddziaływania na środowisko oraz ocen ryzyka ekologicznego. Pozwoli to stworzyć kompleksowy i zintegrowany system instrumentów ochrony środowiska przyrodniczego i ich monitorowania.
BAT tworzy możliwości zbudowania systemu monitorowania najlepszych dostępnych technik, w tym w postaci baz danych o postępie naukowo-technicznym
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w Europie (Unii Europejskiej) i na świecie oraz o stosowaniu podejścia opierającego
się na BAT w poszczególnych krajach i podmiotach gospodarczych. Ważne jest również stworzenie skutecznych mechanizmów egzekucji stosowania takich rozwiązań
w praktyce gospodarczej.
Tabela 2. Główne szanse i zagrożenia związane ze stosowaniem pojęcia najlepszej dostępnej techniki
BAT
Główne szanse związane z BAT

Podstawowe zagrożenia łączące się z BAT

BAT oznacza nową filozofię ekologiczną
techniki
BAT łączy się z kompleksową analizą skutków
ekologicznych i ekonomicznych
BAT przez dokumenty referencyjne pozwala
tworzyć powszechnie dostępne zbiory
informacji
BAT pozwala unifikować rozwiązania prawne
i procedury realizacyjne w skali Unii
Europejskiej
BAT umożliwia wyznaczanie pożądanych
środowiskowo i społecznie granicznych
wielkości emisyjnych
Stosowanie BAT rozszerza współpracę
w zakresie ochrony środowiska w skali
Europy przez techniczne grupy robocze
TWG (zespoły eksperckie)
BAT pozwala upowszechniać wiedzę techniczno-ekologiczną, zwłaszcza w krajach ze
znaczną hipoteką ekologiczną
Realizacja procedur pozwoleń zintegrowanych
opartych na BAT pozwala ograniczać
zjawisko ekodumpingu technologicznego
BAT ułatwia realizację 4 filarów Dyrektywy
IPPC

Niewłaściwe stosowanie podejścia opartego
na BAT może generować ograniczenie
procesów innowacyjnych
Realizacja procedur może sprawiać trudności
podczas zachowania warunku najlepszej
dostępnej techniki niegenerującej
nadmiernych kosztów (BATNEEC –
best available technology not entailing
excessive costs)
BAT stwarza wysokie (czasami nadmiernie)
wymagania informacyjne dla podmiotów
wydających i starających się
o pozwolenia zintegrowane
Problemem jest sama interpretacja pojęcia
BAT
Podejście oparte na BAT generuje złożone
procedury uzyskiwania zintegrowanych
pozwoleń
BAT może tworzyć zagrożenie
biurokratyzacją procedur
Nieskuteczność i błędy w realizacji procedur
opartych na BAT

Źródło: opracowanie własne.

Jak każde wielowymiarowe i wykorzystujące dorobek różnych dyscyplin pojęcie, również pojęcie najlepszej dostępnej techniki BAT niesie określone szanse i zagrożenia (tab. 2). Ich ujawnienie się zależy od sposobu podejścia i konsekwencji
działania człowieka, a także od funkcjonowania stworzonych przez niego instytucji
wspierających. Można liczyć, że konsekwencja organów Unii Europejskiej zadecyduje o dominacji aspektów pozytywnych nad negatywnymi stosowania pojęcia najlepszej dostępnej techniki i opartej na BAT filozofii rozumienia i realizacji ochrony
środowiska przyrodniczego w Europie i jej poszczególnych państwach.
Spory wokół pojęcia najlepszej dostępnej techniki BAT zwracają uwagę na jeszcze jeden bardzo interesujący problem – rolę techniki w procesach antropopresji
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oraz w ograniczeniu jej konsekwencji. To kolejne interdyscyplinarne pole do badań
wymagające dalszych studiów.
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DISCUSSIONS ABOUT THE BEST AVAILABLE TECHNIQUES (BAT)
IDEA IN THE ENVIRONMENTAL ECONOMICS
Summary
The article presents the best available techniques’ (BAT) idea. BAT is playing very important role
in the modern environmental economics. The BAT idea is associated with legal, technical, economical
and ecological problems. The European Community prepared some adequate organizational and legal
solutions. The BAT idea immediate results from IPPC Directive. The realization of BAT idea is carrying
some chances and threats and required some varied solutions. The authors present some of these problems.
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Obszary występowania „zielonych” miejsc
pracy w polskiej gospodarce

1. Wstęp
Europa boryka się z dwoma poważnymi kryzysami – bezrobociem i degradacją
środowiska przyrodniczego. Dostrzeżono, że integrując politykę środowiskową
z zatrudnieniem, można osiągnąć podwójną korzyść (traktat amsterdamski, dyrektywa w Białej księdze Deloresa). W efekcie powstały „zielone” miejsca pracy. Jak je
rozumieć?
W bardzo ogólnym znaczeniu pojęcie to kojarzone jest z „aktywnością”, która
nie szkodzi środowisku przyrodniczemu. Bardziej wnikliwa definicja mówi, że:
„»zielone« miejsca pracy to miejsca pracy powstające w związku z podejmowaniem
bezinwestycyjnych i inwestycyjnych przedsięwzięć, których efektem jest zmniejszenie presji na środowisko naturalne ze strony gospodarki i konsumpcji” [1]. Zatem
o „zielonych” miejscach pracy można mówić tylko wtedy, gdy zarówno sposób prowadzenia działalności, jak i jej efekt (produkt czy usługa) są przyjazne środowisku.
Co ważne, „zazielenione” rynki pracy mogą powstawać w każdym sektorze gospodarki. Istotne jest tylko, aby zatrudnione osoby były bezpośrednio lub pośrednio
zaangażowane w poprawianie stanu środowiska bądź przeciwdziałanie przedsięwzięciom szkodliwym dla środowiska na danym terenie [1].
Do dziedzin kluczowych dla zarówno poprawy stanu środowiska, jak i powstawania miejsc pracy należą:
–– rozwój rolnictwa ekologicznego i zintegrowanego,
–– ekologiczne formy turystyki,
–– rozwijanie odnawialnych źródeł energii,
–– wspomaganie transportu publicznego,
–– działania w sektorze ochrony środowiska,
–– działania w sektorze ochrony przyrody (zob. schemat na rys. 1).
„Zielone” miejsca pracy mogą mieć bezpośredni lub pośredni charakter w odniesieniu do stanu środowiska przyrodniczego. W przypadku pracy osób zatrudnionych
przy redukcji emitowanych zanieczyszczeń i odpadów widzimy efekty ograniczenia
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antropopresji, ale już praca nauczycieli czy organizacji podnoszących wiedzę i świadomość ekologiczną, mimo że to też „zielone” etaty, ma charakter pośredni i długofalowy w odniesieniu do efektów środowiskowych. „Zielone” miejsca pracy odnoszą się głównie do lokalnych rynków pracy (powiatu, gminy), które dążą do
restrukturyzacji w kierunku bardziej przyjaznym środowisku. Ich nadrzędnym celem jest wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności, co sprzyja tworzeniu nowych
i utrzymaniu już istniejących etatów. „Zielone” miejsca pracy mogą powstawać zarówno na obszarach wiejskich (zob. schemat na rys. 2), jak i w miastach.

2. Rolnictwo przyjazne środowisku a „zielone” miejsca pracy
Między rolnictwem a środowiskiem przyrodniczym występują silne i bezpośrednie zależności. Środowisko ma ogromny wpływ na efekty działań w rolnictwie (m.in.
wysokość plonów), a rolnictwo przyczynia się do zmian w środowisku naturalnym
[12].
Rolnictwo ekologiczne przez przestrzeganie zasad ekorozwoju, takich jak:
–– odchodzenie od stosowania środków chemicznych w uprawach i ochronie
roślin,
–– dążenie do stworzenia stałej żyzności gleby,
–– dążenie do wysokiej jakości biologicznej płodów rolnych,
–– zapewnienie dobrych warunków rozwoju i zdrowia zwierząt gospodarskich,
–– utrzymanie walorów krajobrazu wiejskiego,
jest postrzegane jako system gospodarowania przyjazny środowisku. Jest więc sferą
gospodarki, która generuje „zielone” miejsca pracy.
Możliwość tworzenia takich miejsc pracy w dużej mierze wynika ze znacznej
pracochłonności produkcji ekologicznej, gdyż większość prac wykonuje się ręcznie.
Wraz z nią pojawia się dodatkowa ogromna szansa dla polskich rolników na eksport
rodzimych (zdrowych) produktów na rynki UE. Ma to istotny wpływ na wzrost popytu na żywność ekologiczną, a to z kolei powoduje zwiększenie produkcji, która
zgłasza większe zapotrzebowanie na siłę roboczą, co jest motorem napędzającym
„uruchamianie” nowych etatów.
Wytwarzanie ekoproduktów wymusza powstawanie firm zajmujących się obrotem towarowym (przechowalnictwo, dystrybucja, transport) oraz punktów sprzedaży żywności ekologicznej. Surowym kryteriom jakości podlegają nie tylko same
produkty ekologiczne, ale również ich przetwórstwo, co pociąga za sobą rozwój
sieci przetwórni ekologicznych i nowe ekoetaty w jednostkach certyfikujących gospodarstwa rolne (praca związana z inspekcjami mającymi na celu nadanie atestów,
które przyznawane są tylko na rok).
Aby produkty mogły być uznane za zdrowe ekologiczne, korzysta z wysokiej
jakości materiału siewnego. Daje to podstawę do zakładania stacji nasiennictwa ekologicznego i możliwość dodatkowego zatrudnienia.
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Produkcja ekologiczna nie jest w pełni wykorzystanym rezerwuarem „zielonych” miejsc pracy w Polsce charakteryzującej się szczególnie korzystnymi uwarunkowaniami dla rozwoju tego typu rolnictwa (duża powierzchnia użytków rolnych
na jednego mieszkańca, wolne zasoby siły roboczej na wsi, niski stopień skażenia
środowiska oraz zapóźnienie technologiczne w stosunku do krajów UE – w tym niski stopień zmechanizowania). Możliwości rolnictwa ekologicznego byłyby bardziej
wykorzystane i przyczyniłyby się do zmniejszenia skali bezrobocia na obszarach
wiejskich, gdyby wzrosła świadomość ekologiczna społeczeństwa i zwiększył się
stopień jego zamożności.
Ekologizacji rolnictwa konwencjonalnego służą dobre praktyki rolnicze, czyli
zbiór przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska. Dotyczą one wymogów:
–– stosowania i przechowywania nawozów,
–– rolniczego wykorzystania ścieków w gospodarstwie,
–– rolniczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych,
–– stosowania środków ochrony roślin,
–– gospodarowania na użytkach zielonych,
–– ochrony siedlisk przyrodniczych,
–– utrzymania porządku i czystości,
–– ochrony gleb,
–– ochrony zasobów wodnych.
Wprowadzenie dobrych praktyk rolniczych w rolnictwie konwencjonalnym często zwiększa nakład pracy ludzi, a więc daje szansę na dodatkowe zatrudnienie. Ich
przestrzeganie jest obowiązkiem rolników przystępujących do tzw. programów rolno-środowiskowych, np. programu ochrony różnorodności biologicznej na terenach
o wysokich walorach przyrodniczych (parki narodowe, parki krajobrazowe oraz inne
obszary cenne przyrodniczo), programu ochrony zasobów genowych roślin uprawnych i zwierząt oraz programu promowania integrowanych metod produkcji owoców. Realizacja tych działań przyczyni się do powstawania wielu nowych, szeroko
rozumianych „zielonych” miejsc pracy.
Podejście zintegrowane do rolnictwa (czyli takie, które oprócz celów ekonomicznych uwzględnia także cele ekologiczne) stwarza przesłanki zarówno dla
gruntownego zmniejszenia uciążliwości ekologicznej produkcji rolnej, jak i dla dynamicznego wzrostu nowych „zielonych” miejsc pracy, bez których stworzenia nie
są możliwe radykalna przebudowa struktury agrarnej polskiego rolnictwa oraz
osiągnięcie przez nie trwałej zdolności do konkurowania na rynku wewnętrznym
i rynkach UE.
Przy występującej nadprodukcji pasz i żywnościowych plonów rolnych wytworzonych metodami tradycyjnymi uzasadnionym posunięciem wydaje się wykorzystywanie części użytków rolnych do celów innych niż dotychczas. Nową specjalnością polskiego rolnictwa stały się uprawy roślin energetycznych.
W Polsce potencjał pod uprawę roślin energetycznych jest duży. Posiadamy dobry klimat i dostateczną ilość użytków rolnych, na których można byłoby prowadzić
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plantacje (szacuje się, że jest to powierzchnia ok. 1 mln hektarów). Obecnie najlepiej
przystosowaną do naszych warunków i najpowszechniej uprawianą rośliną energetyczną jest wierzba krzewiasta w różnych odmianach (stanowi ona ok. 70% wszystkich upraw). Roślina ta może być wykorzystana do zagospodarowania gruntów wyłączonych z tradycyjnej produkcji rolniczej oraz gruntów zdewastowanych. Wierzba
ma szczególną zdolność do oczyszczania gleby z metali ciężkich przez akumulowanie ich w swojej masie. Dodatkowym plusem takiej rekultywacji jest fakt, że zanieczyszczenia gromadzą się wyłącznie w korzeniach roślin (wyłapują one ponad 80%
związków toksycznych w glebie), nie przenikając do produktów spalania. Z powodu
tych właściwości może być ona stosowana jako element „zielonej” architektury, tzn.
do tworzenia pasów ochronnych wokół szkodliwych zakładów przemysłowych, autostrad i wysypisk śmieci. Do nawożenia wierzby, zamiast nawozów sztucznych,
można wykorzystać balast w postaci osadów ściekowych, a do nawadniania pól −
częściowo oczyszczone ścieki.
Najważniejszą zaletą roślin energetycznych (wierzby, rzepaku) jest to, iż są one
cennym źródłem czystej energii w postaci biomasy, oraz to, że są one surowcem
stosowanym do produkcji biopaliw czy też biokomponentem dodawanym do paliw
ciekłych.
Udział biopaliw w bilansie energetycznym kraju ma się sukcesywnie zwiększać
(obecnie wynosi on 2,5%, do roku 2010 ma wzrosnąć do 7,5%, a do roku 2020 − do
14%), a wraz z tym będzie rósł popyt na rośliny energetyczne. W konsekwencji wymusi to utworzenie nowych miejsc pracy.
Uprawa roślin leczniczych jest dla rolników jeszcze jednym sposobem prowadzenia działalności i pozyskania „zielonych” miejsc pracy. Zioła zawierające związki biologicznie czynne mogą pozytywnie wpływać na ludzi i zwierzęta, czyli na
elementy stanowiące integralną część środowiska przyrodniczego. Przejawem korzystnego oddziaływania roślin leczniczych jest przywracanie lub poprawa zdrowia
ludzi. Wśród ziół o typowym działaniu leczniczym (np. kozłek lekarski) występują
też rośliny aromatyczne, które mając właściwości sensoryczne, oddziałują na nasze
zmysły, a olejki eteryczne w nich występujące są podstawą coraz popularniejszej
aromaterapii [5].
Rośliny lecznicze wykorzystywane są do zwalczania wszelkich chorób i dolegliwości w sposób naturalny i jako takie stanowią dobrą alternatywę dla leków syntetycznych, których działanie chemiczne ma często wiele skutków ubocznych.
Wachlarz gatunków roślin leczniczych jest szeroki, stąd i wymagania glebowe są
bardzo zróżnicowane. Ważnym aspektem ekologicznym jest to, że niektóre z nich
mogą być uprawiane na terenach marginalnych, tj. terenach podmokłych nienadających się do uprawy innych roślin (np. mięta pieprzowa), czy na obszarach niemal
stepowych i mało żyznych (gdzie np. można zakładać plantacje bzu czarnego i głogu). Ponadto większość ziół uprawianych w Polsce występuje również dziko w naturalnym środowisku, często są one powszechnie uznawane za uciążliwe chwasty
(ich zbieranie jest rozwiązaniem dla tych, których nie stać na założenie plantacji).
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Uprawy roślin leczniczych, podobnie jak uprawy ekologiczne, wiążą się z dużą
pracochłonnością gwarantującą dodatkowe ekoetaty. Nowe oferty pracy pojawią się
też w związku z powstawaniem ośrodków zaopatrzenia w nasiona i przetwórstwa,
głównie na leki ziołowe, kosmetyki, a także wyroby spożywcze (np. herbata miętowa, herbata rumiankowa, przyprawy mające określone działanie fizjologiczne).
Rozwój produkcji zielarskiej w naszym kraju jest bardzo prawdopodobny, ponieważ państwa Unii pokrywają swoje zapotrzebowanie na rośliny lecznicze m.in.
importem z Polski. Areał upraw zielarskich w Polsce to około 50% areału Unii,
a oceniając możliwości naszego kraju (sprzyjające warunki przyrodnicze, niewykorzystana siła robocza), należy stwierdzić, że powierzchnia tych upraw w krótkim
czasie może się znacznie powiększyć.
Uprawy lecznicze nie są panaceum na rosnące bezrobocie w skali makroekonomicznej, ale patrząc na ten problem przez pryzmat rodziny i małej wsi, może się
wydawać, że jest to dobre rozwiązanie dla kilku tysięcy osób pozostających bez
pracy.

3. Turystyka przyjazna środowisku a ekoetaty
Dla bezrobotnej i przeludnionej wsi agroturystyka stała się realną szansą na
stworzenie nowego rynku pracy. Ten ukryty w wiejskim środowisku potencjał wydaje się wciąż niezagospodarowany.
Agroturystyka postrzegana jest jako forma turystyki wiejskiej związana bezpośrednio z rolnictwem. Nową gałęzią agroturystyki jest ekoturystyka utożsamiana
z wypoczynkiem w atestowanych, ekologicznych gospodarstwach rolnych. Zainteresowanie tą formą wypoczynku, poza względami środowiskowymi, wynika z rosnącej popularności żywności ekologicznej. Dużym atutem naszej rodzimej agroturystyki jest to, że jak ocenia PIOŚ, prawie połowa obszaru Polski to tereny wciąż
względnie czyste. Na tym polu mamy przewagę nad większością krajów Europy
Zachodniej. Rozwojowi agroturystyki sprzyja u nas samo środowisko naturalne. Posiadamy liczne obszary bogate w duże zbiorowiska różnego rodzaju roślinności naturalnej, Polskę charakteryzuje też znaczne zróżnicowanie ukształtowania terenu:
występują tu góry, morze, pojezierza, dorzecza. Wszystkie te formy są preferowane
przez turystów pragnących przyjemnie i aktywnie spędzić swój wolny czas w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.
Coraz większe zainteresowanie wypoczynkiem na wsi jest związane z szybkim
i pełnym stresu życiem w zatłoczonych i pełnych hałasu aglomeracjach miejskich.
Ludność miejska zaczęła doceniać pozytywny wpływ środowiska wiejskiego na
zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Środowisko wiejskie oferuje: piękne
krajobrazy, ukwiecone łąki, lasy, pola, śpiew ptaków oraz tradycję i kulturę polskiej
wsi. Agroturystyka umożliwia wypoczynek bezpośrednio w zagrodzie, połączony
z uczestniczeniem w codziennych zajęciach jej stałych mieszkańców oraz korzystanie z produktów gospodarstwa. Taka forma spędzania urlopu przyczynia się do pro-
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pagowania myślenia ekologicznego i większego poszanowania środowiska naturalnego. Aby jednak agroturystyka mogła pełnić swoje funkcje, warunkiem koniecznym
jest poprawa lub przynajmniej utrzymanie istniejącego stanu środowiska naturalnego. Każdy rolnik, który decyduje się na przyjmowanie gości, powinien dążyć do
stworzenia takich warunków, aby były one przyjazne człowiekowi i w pełni oddawały walory wiejskiego wypoczynku.
Jednocześnie przedsięwzięcia agroturystyczne powinny iść w kierunku minimalizacji zmian w środowisku naturalnym. Gminy i wsie, na terenach których rozwija
się agroturystyka, powinny mieć projekty dotyczące składowisk śmieci, wywozu
zanieczyszczeń z gospodarstw, kanalizacji i oczyszczalni ścieków [2]. Od stanu środowiska będzie zależała liczba przyjeżdżających turystów (ponieważ nikt nie zechce
spędzać urlopu w miejscu ekologicznie zanieczyszczonym i zdewastowanym), a im
więcej turystów, tym większe możliwości ożywienia gospodarki i poszerzenia rynku
pracy na danym obszarze.
Agroturystyka wpływa na wzrost zatrudnienia przez kreowanie nowych funkcji
wsi, takich jak:
a) rozwijanie lokalnej przedsiębiorczości (rodziny rolników zaangażowanych
w działalność agroturystyczną zdobywają nowe umiejętności i uczą się kreatywności),
b) pobudzanie odpływu ludności z rolnictwa, ale nie ze wsi − nowe miejsca pracy tworzone za pośrednictwem agroturystyki są szansą dla tych, którzy nie chcą być
rolnikami, ale swoją przyszłość wiążą z życiem na wsi; mogą oni świadczyć usługi
gastronomiczne i handlowe, pracować jako przewodnicy turystyczni, prowadzić obsługę parkingów, wypożyczalnie sprzętu (rowery, łodzie, kajaki, narty), organizować atrakcje i rozrywki (imprezy: festyny, minitargi, kuligi), prowadzić stadninę
koni, minizoo, świadczyć usługi regionalne (kowalstwo, kuchnia regionalna, rękodzielnictwo ludowe) i prowadzić sklepy z pamiątkami,
c) aktywizowanie do działania młodych ludzi ze środowisk wiejskich, szczególnie w regionach o wysokim wskaźniku bezrobocia,
d) inwestycje służące tworzeniu bądź unowocześnieniu infrastruktury technicznej i społecznej wsi, na którą składają się: wodociągi, kanalizacja, połączenia komunikacyjne, utwardzone drogi, stacje benzynowe, ośrodek zdrowia, punkty apteczne,
poczta, usługi telekomunikacyjne.
Realizacja tych działań pozwala tworzyć nowe etaty.
Ustalono, że jedno gospodarstwo świadczące usługi turystyczne uruchamia na
obszarze wiejskim około 10. nowych miejsc pracy [2]. Wydaje się, że ważną perspektywą pozyskania dodatkowych „zielonych” etatów jest zaproponowanie usług
agroturystycznych cudzoziemcom, na których polska wieś bardzo liczy. W tym celu
należy jednak pokonać istotną barierę – brak znajomości języków obcych.
Agroturystyka to z jednej strony najnowocześniejszy sposób na życie w harmonii z naturą, z drugiej zaś zaplecze do pozyskania nowych „zielonych” miejsc pracy.
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4. Odnawialne źródła energii a możliwości „zielonego”
zatrudnienia
Większość problemów ekologicznych świata ma związek z przetwarzaniem
energii. Rewolucja przemysłowa, która opierała się na technologii węgla kamiennego, doprowadziła do powstania dwóch poważnych kryzysów paliwowych – kurczenia się zasobów węgla i skażenia powietrza. Zapotrzebowanie na energię nadal systematycznie wzrasta. Związki powstające podczas spalania paliw kopalnych
odpowiadają m.in. za globalne ocieplenie klimatu czy za zjawiska kwaśnych deszczy. Pyły, gazy i różnego rodzaju odpady toksyczne nie tylko niekorzystnie wpływają na zdrowie oraz jakość życia człowieka, ale także stwarzają zagrożenie dla przyszłych losów Ziemi.
Wymienione powody przyczyniły się do wzrostu zainteresowania źródłami energii czystej i odnawialnej. Dyrektywa Komisji Europejskiej zakłada, że do roku 2010
12% zapotrzebowania na energię w Unii ma być zaspokajane energią odnawialną
(w Polsce 7,5%), ale zastosowanie energii odnawialnej to nie tylko przeciwdziałanie
zanieczyszczeniom środowiska i ich negatywnemu wpływowi na zdrowie ludzi, to
również nowe miejsca pracy. Ocenia się, że energetyka odnawialna przynosi od 1,5
do 2 razy więcej ofert pracy niż duże elektrownie konwencjonalne, a 15 razy więcej
niż elektrownie jądrowe.
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych związane jest z wykorzystaniem
różnych sił przyrody. Zalicza się tu energię: słońca, wiatru, wód płynących, geotermalną i biomasy.
Polska ma duże możliwości czerpania energii z tych źródeł, ale ich w pełni nie
wykorzystuje. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej uważają, że
40% terytorium Polski spełnia wymagania do produkcji energii z wiatru, którą pozyskuje w minimalnym zakresie. Energia słońca jest u nas także mało wykorzystana,
pomimo sprzyjających do tego warunków – średnia rocznego nasłonecznienia wynosi ok. 1600 godzin. Jeśli chodzi o geotermię, to posiadamy jedne z najlepszych
zasobów w Europie. Ich wykorzystanie byłoby opłacalne na co najmniej 40% powierzchni kraju. Energetyka wodna w Polsce ma najdłuższe tradycje i wykorzystuje
lokalne możliwości produkcji energii elektrycznej z użyciem naturalnych spiętrzeń
wody.
We wszystkich tych przypadkach pozyskanie energii wiąże się z pewnymi inwestycjami. Niezbędna jest budowa dużych farm wiatrowych, elektrowni wodnych
(korzystne dla środowiska są tylko te małe − do 500 kW), instalacji i zakładów geotermii oraz konieczny jest rozwój nowych gałęzi przemysłu dostarczających potrzebnych maszyn i urządzeń (np. kolektory termiczne, kolektory fotowoltaiczne).
Według danych Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej biomasa jest w największym stopniu wykorzystywanym źródłem energii odnawialnej (90%). Jej zaletami są łatwa dostępność oraz niskie koszty pozyskania. Z tych względów jest dobrą
alternatywą dla węgla. Kaloryczność 1 Mg biomasy odpowiada kaloryczności
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0,5 Mg węgla. Co ważne, podczas jej spalania prawie nie wydzielają się związki
siarki i azotu, a dwutlenku węgla uwalnia się tyle, ile pobrały rośliny w procesie
fotosyntezy (czyli jego ilość w atmosferze nie zwiększa się). Zawartość popiołu przy
spalaniu wynosi około 1% spalanej masy, podczas gdy przy spalaniu węgla może
ona sięgać nawet do 20%.
Wykorzystanie nadwyżek słomy do celów energetycznych pozwala uniknąć ich
spalania na polach. Ta częsta praktyka wyrządza bowiem wielkie szkody w środowisku naturalnym.
Zasoby biomasy, oprócz przeznaczenia do bezpośredniego spalania (drewno,
słoma, rośliny energetyczne, osady ściekowe), mogą być wykorzystane do produkcji
biogazu lub przetworzone na płynne paliwa silnikowe (biodiesel lub bioetanol).
Szersze zastosowanie biopaliw dałoby szansę na stworzenie potężnego rynku pracy.
Ocenia się, że wzrost tego przedsięwzięcia skutkowałby 5-krotnym wzrostem etatów (w stosunku do tego, co oferuje sektor paliw kopalnych) przez:
–– wzrost zatrudnienia w agrorafineriach i gorzelniach,
–– wzrost produkcji brykietu i pelet,
–– większy popyt na nowoczesne dobra i usługi (np. kotły do spalania biomasy,
termoregulatory do zgazowywania wierzby energetycznej itp.),
–– pracę nad nowoczesnymi wysoko efektywnymi technologiami wytwórczymi.
Ekspertyzy przeprowadzone w różnych krajach UE wskazują, że wyprodukowanie 1000 Mg biopaliw płynnych wymaga zatrudnienia około 12-16 osób. W naszych
warunkach ze względu na mniejsze plony i niższy stopień zmechanizowania prac
liczba ta może być znacznie większa. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oszacowało, że wyprodukowanie estru rzepakowego w ilości 10% w stosunku do krajowego zużycia oleju napędowego i opałowego stworzyłoby około 70-72 tys. nowych
„zielonych” miejsc pracy.
Ponieważ w przypadku energii uzyskiwanej z biomasy największy udział w kosztach ogółem mają koszty pracy, jej szersze wykorzystanie ułatwiłoby rozwiązanie
problemu bezrobocia (m.in. na terenach byłych PGR-ów).

5. „Zielone” miejsca pracy w kontekście transportu
zrównoważonego
W publikacji Komisji Europejskiej wydanej w 1999 r. koncentrującej się na „zielonych” miejscach pracy zidentyfikowano transport jako „jeden z sektorów, który
będzie miał pozytywny efekt środowiskowy w połączeniu z zatrudnieniem” [13].
Globalizacja wpłynęła znacznie na wzrost liczby przewozów ludzi i towarów.
Najbardziej preferowany jest indywidualny transport samochodowy, którego rozwój
przyczynił się do bardzo licznego zatrudnienia w przemyśle samochodowym. Jednocześnie ten rodzaj transportu wywiera największą presję na środowisko przez dużą
emisję gazów cieplarnianych i hałasu. Ten kierunek rozwoju transportu postrzegany
jest jako niezrównoważony. Polityka rozwoju zrównoważonego może prowadzić do
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utraty miejsc pracy w tym sektorze. Mogą jednak powstać nowe „zielone” miejsca
pracy związane ze wzrostem roli transportu publicznego, transportu kolejowego czy
niezmotoryzowanych form transportu (rowery, riksze) bardziej przyjaznych środowisku. Pośrednio „zielone” etaty wiążą się z prowadzeniem badań i wdrażaniem czystszych technologii (np. efektywny energetycznie i nieemitujący spalin samochód).

6. Ochrona środowiska i ochrona przyrody
a „zielone” miejsca pracy
Sektor ochrony środowiska bezpośrednio generuje „zielone” miejsca pracy przez
działania związane z:
–– ochroną powietrza,
–– ochroną gleb,
–– gospodarką odpadami,
–– gospodarką wodno-ściekową,
–– planowaniem przestrzennym,
–– ochroną krajobrazu.
Gospodarka wodno-ściekowa zajmuje czołowe miejsce pod względem zatrudnienia w dziedzinie ochrony środowiska. Działanie związane z tą gałęzią obejmuje
produkcję dóbr i usług oraz zarządzanie i planowanie. Obok form administracyjnych
występuje tu również produkcja urządzeń hydraulicznych, projektowanie, konstrukcja i użytkowanie infrastruktury. Liczne przedsiębiorstwa, fabryki zaangażowane są
w proces redukcji zanieczyszczeń. Zarówno one same, jak i ich działalność składają
się na pojęciu „ekoprzemysł”.
Ekoprzemysł został zdefiniowany przez OECD jako działalność, której celem
jest produkcja dóbr i usług pomocnych w pomiarach, ochronie, ograniczeniu, zmniejszaniu lub przeciwdziałaniu środowiskowym zniszczeniom wody, powietrza i gleby
oraz w rozwiązywaniu problemów: ekosystemów, śmieci i hałasu. Dotyczy on również czystszych technologii, produktów i usług, które minimalizują wykorzystanie
bogactw naturalnych. Ponadto definicję rozszerza się o różnorodne formy gospodarowania środowiskiem naturalnym oraz kontrolę, obserwację i konsultacje w tym
zakresie [10].
Sektor ten odgrywa znaczącą rolę w gospodarce UE, również w aspekcie tworzenia ekoetatów. Inwestycje w zakresie ekologicznego wyposażenia i usług w Unii
zamykają się sumą 35 bln euro rocznie i przyczyniają się do powstania 30 tys. nowych miejsc pracy [10]. W Polsce rosnące zainteresowanie tą gałęzią gospodarki
wynika z konieczności dostosowania się do norm UE. Wraz z rosnącymi potrzebami
kraju w zakresie ekoprzemysłu przewiduje się powstawanie nowych przedsiębiorstw,
nowych produktów i usług, a w związku z tym i miejsc pracy.
W dziedzinie ochrony środowiska można też z powodzeniem tworzyć zielone
miejsca pracy o charakterze pośrednim. Absolwenci kierunków związanych z ochroną środowiska mogą znaleźć pracę w administracji tego sektora na różnych szcze-
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blach (w ministerstwie, urzędach wojewódzkich, urzędach marszałkowskich, powiatach i gminach). Dla ekologów znajdzie się też zatrudnienie przy budowie dróg
szybkiego ruchu i autostrad, a także przy obsłudze oczyszczalni ścieków. Prężnie
rozwijającym się rynkiem pracy stają się firmy konsultingowe doradzające przedsiębiorstwom w sprawach związanych z ekologią. Działalność organizacji ekologicznych polega na tym, że rozwiązują one własne, lokalne problemy związane z szeroko pojętą ochroną środowiska, w związku z czym są dobrym pracodawcą dla
inżynierów i techników ochrony środowiska, przyrodników, rolników oraz specjalistów od zarządzania. Dla prawników znajdzie się praca związana z dostosowywaniem prawa ochrony środowiska do standardów UE.
Inną możliwością pozyskania ekologicznych miejsc pracy są „zielone” parki
przedsiębiorczości. Stanowią one instrument podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionów przez ochronę środowiska. Ich celem jest przyciągnięcie inwestorów
na dany teren i stworzenie nowych miejsc pracy – zarówno na obszarze parku, jak
i poza nim.
Poprawie stanu środowiska służą usługi związane z energooszczędnością zasobów mieszkaniowych − termomodernizacją. Największym źródłem energii odnawialnej jest tzw. negawatt, czyli oszczędność energii. Oznacza to, że dobra izolacja
budynku może znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na energię. Jak podaje Instytut
na rzecz Ekorozwoju, w Tychach termomodernizacją objęto 264 budynki mieszkalne. W przeliczeniu na pełne etaty w ciągu sześciu lat zatrudnionych zostanie
300 osób, a 225 będzie w tym okresie zatrudnionych przy produkcji materiałów
i urządzeń.
W ramach „zielonych” miejsc pracy wiele osób może znaleźć zatrudnienie przy
budowie i konserwacji 4 tys. km wałów przeciwpowodziowych. W mieście osoby
niewykwalifikowane i pozostające długo na bezrobociu mogą zajmować się tworzeniem i utrzymaniem terenów zielonych. Oprócz tego „zielone” etaty uruchamiają
działania z zakresu:
a) rekultywacji, która polega na przywracaniu wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka
(przede wszystkim leśnym i rolniczym),
b) renaturyzacji, która ma na celu przywrócenie środowisku stanu naturalnego
możliwie bliskiego stanowi pierwotnemu sprzed wprowadzenia w nim zmian przez
człowieka,
c) rewitalizacji, w ramach której dąży się do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki i wygody użytkowania oraz jakości życia na zdegradowanych obszarach
miast np. poprzemysłowych lub opuszczonych przez wojsko.
Ważnym aspektem „zielonych” miejsc pracy jest to, że wybrane ekoetaty mogą
być rozwiązaniem dla grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i mających najmniejsze szanse na rynku pracy. Chodzi o osoby niepełnosprawne, chore
psychicznie i bezdomne. Efektem zatrudnienia takich osób jest ich rehabilitacja zawodowa i społeczna. Dzięki pracy osoby te wyrwane są z odizolowania i nabierają
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chęci do życia. Potwierdza to działalność Fundacji „EKON”, która od roku 2004
stworzyła 845 „zielonych” etatów dla osób niepełnosprawnych. Ich praca polega na
selektywnej zbiórce odpadów opakowaniowych „u źródła”.
W sektorze ochrony przyrody istnieje wiele możliwości zatrudnienia przy utrzymaniu pożądanego stanu przyrody lub jej renaturalizacji (odbudowie utraconych
wartości), zarządzaniu terenami i zasobami cennymi przyrodniczo (parki narodowe,
parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, pomniki
przyrody, enklawy), w zrównoważonej gospodarce leśnej. W nadleśnictwach praktykuje się staże dla osób kończących szkoły związane z gospodarką leśną i ochroną
środowiska dające absolwentom możliwość dalszego kształcenia, zdobycia praktyki
zawodowej i podjęcia pierwszej stałej pracy, np. jako strażnicy leśni, przy porządkowaniu lasów, sadzeniu drzew, inwentaryzacji zasobów leśnych.
„Zielone” miejsca pracy, jak mało która sfera aktywności ludzkiej, odpowiadają
oczekiwaniom wynikającym z realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. Trzeba
jasno powiedzieć: nie ma idealnego „zielonego” miejsca pracy. Nawet zakład oczyszczania miasta wprowadza zanieczyszczenia do środowiska. Ważne jest jednak, że
ekoetaty przyczyniają się do rozwiązywania globalnych problemów ekologicznych,
służą przyszłym pokoleniom z racji ochrony zasobów, a w skali lokalnej pomagają
ludziom bezrobotnym znajdującym się na marginesie życia społecznego. Łącząc
cele gospodarcze, społeczne i ekologiczne, stwarzają szansę na prężny rozwój rynku
„zielonych” miejsc pracy.
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renewable energy sources,
sustainable transport,
environment and nature protection.
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WSPOMAGANIE PROCESÓW INTEGROWANIA
SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
PRZEZ ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W SYSTEMIE

1. Ogólne uwarunkowania racjonalności krajowego systemu
gospodarki odpadami
System gospodarki odpadami w Polsce jest systemem zorganizowanym zadaniowo. Taki sposób zorganizowania narzuca poszczególnym podmiotom stanowiącym składowe elementy tego systemu fragmentaryczną strukturę myślenia i w istocie nie motywuje (tych pomiotów) do samodzielnej percepcji rzeczywistości
i podejmowania działań wykraczających poza wyznaczone im przez gestorów systemu zadania, utrwalone rutyny i praktyki. W tak zorganizowanym systemie, choć
cele, struktura i role poszczególnych podmiotów są jasno oznaczone i jednoznacznie
wyznaczone są granice domen podmiotów (elementów systemu), zainteresowanie
tym, co dzieje się w całym systemie lub jego poszczególnych częściach, jest niewielkie albo żadne; ma również zasadniczy wpływ na efekt synergii. Swobodny przepływ informacji i wiedzy praktycznie nie istnieje. Poczucie odrębności poszczególnych elementów w systemie sprzyja koncentracji na własnych, cząstkowych celach.
Osiąganie partykularnych celów staje się ważniejsze i bardziej zrozumiałe niż osiąganie celów całej organizacji. Cele systemu jako całości są znane niemal wyłącznie
członkom wyższych szczebli zarządzania.
Racjonalne kształtowanie krajowego systemu gospodarki odpadami, który należy postrzegać jako narzędzie osiągania celów polityki ekologicznej państwa, wymaga rozważenia postulatów formułowanych przez współczesną teorię organizacji i zarządzania, odnoszących się do wpływu na tę racjonalność zarówno procesów
przepływu informacji, jak i procesów kreowania użytecznej wiedzy1. Ze względu na
znaczenie tego zasobu (wiedzy), który w coraz większej liczbie organizacji uznawany jest za strategiczny, jego transfer i informacyjne zasilenie procesów jego kreacji
powinny być wspomagane, również w formie instytucjonalnej.
1
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Można uznać, iż racjonalność systemu gospodarki odpadami pośrednio uwarunkowana jest efektywnym zarządzaniem procesami z udziałem wiedzy, tj. jej pozyskiwaniem, pomnażaniem, tworzeniem jej nowych jej zasobów. Prawidłowo zorganizowany i zarządzany przepływ informacji we wszystkich pożądanych kierunkach,
pomiędzy wszystkimi znaczącymi (z punktu widzenia celów systemu) jednostkami
organizacyjnymi różnych pionów i poziomów staje się w tym przypadku podstawowym czynnikiem sprawczym dla procesów inicjowania nowych, bardziej efektywnych rozwiązań.
Sposób zorganizowania przepływu informacji w systemie istotnie waży na jego
sprawności. Ilość i jakość informacji stymulują lub ograniczają innowacyjność. Przepływ wiedzy i wartości wiedzopochodnych (dobre praktyki, patenty, technologie,
programy, wzory użytkowe) ze względu na specyfikę tego zasobu, głównie symultaniczność, zwielokrotnia efekty jego zastosowania i stanowi podstawowe źródło synergii. Wiedza, jeżeli pozostaje jedynie skodyfikowana w bazach danych, pamięci
komputera czy w podręcznikach, szybko traci na wartości, dezaktualizuje się.
Można założyć, że swobodny przepływ informacji i wiedzy w systemie gospodarki odpadami taki efekt wywoła, jednak docelowo należałoby zabiegać o systemowe wspomaganie tych procesów przez dokładną analizę potrzeb informacji i wiedzy
oraz identyfikację miejsc najbardziej efektywnej alokacji wiedzy.

2. Ogólne uwarunkowania jakości systemu informacyjnego
gospodarki odpadami
System informacyjny realizuje wiele funkcji. Dla każdego systemu informacyjnego możemy określić funkcje:
•• podstawową w społeczeństwie i gospodarce,
•• pomocnicze, służące realizacji funkcji podstawowej,
•• dodatkowe, uzupełniające, niezwiązane z realizacją funkcji podstawowej, ale
wykonywane dzięki zasobom pozostającym w dyspozycji systemu informacyjnego.
Ponieważ systemy informacyjne w społeczeństwie, państwie i gospodarce spełniają wiele funkcji, określenie, która z nich jest podstawowa, niekiedy nie jest łatwe.
Dla systemów informacyjnych działających z mocy prawa funkcje podstawowe są
zwykle wskazane w dokumentach stanowiących podstawy prawne tych systemów.
Zwykle jednak funkcje podstawowe trzeba określać przez analizę istniejącego systemu. W przypadku systemu informacji o odpadach (systemu informacyjnego GO)
funkcja podstawowa wynika z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach [18],
która wskazuje m.in. na obowiązek opracowywania planów gospodarki odpadami
na wszystkich szczeblach zarządzania: krajowym, wojewódzkim, powiatowym
i gminnym. Plany te określają:
1) aktualny stan gospodarki odpadami,
2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,
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3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,
4) instrumenty finansowe służące osiąganiu zamierzonych celów,
5) system monitoringu i oceny stopnia osiągnięcia zamierzonych celów.
Realizacja zapisów ustawy powoduje konieczność posiadania odpowiedniego
systemu informacji o odpadach. Dodatkowe funkcje systemu wynikają z ustawy
z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [17], która wskazuje na obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie2, szczegółowo określając wykaz informacji podlegających udostępnieniu. Z zakresu ustawy o odpadach
są to wnioski o wydanie decyzji o zatwierdzeniu programu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi oraz decyzja zatwierdzająca ten program, a także informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, a także dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów.
Ustawa Prawo ochrony środowiska wskazuje ponadto państwowy monitoring
środowiska jako podstawowe źródło informacji o środowisku. Monitoring obejmuje
m.in. informacje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami, co powoduje
konieczność budowania systemu informacji o odpadach już na poziomie podmiotów
prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Gestorem systemu informacyjnego jest konkretny podmiot społeczny lub gospodarczy wykorzystujący system do osiągania określonych celów (np. przedsiębiorstwo, samorząd terytorialny, samorząd gospodarczy, partia polityczna, organizacja
społeczna, rząd). System informacyjny GO jest wielopoziomowy. Gestorem systemu informacji o odpadach w zależności od poziomu zarządzania jest minister środowiska, marszałek województwa, wojewoda, starosta lub wójt (burmistrz, prezydent)
gminy.
Każdy z gestorów powinien rozwijać swój wewnętrzny system w taki sposób,
aby przy zachowaniu integralności podnosić jego użyteczność, tj. zasilać swój system decyzyjny informacją o coraz wyższej jakości. Jakość systemu informacyjnego
ma bowiem ścisły zawiązek z jakością samej informacji, ale obu tych pojęć nie wolno utożsamiać. Można wskazać przykłady systemów informacyjnych operujących
jakościowo złą informacją, ale niezwykle sprawnych organizacyjnie, technicznie
i efektywnych ekonomicznie, i odwrotnie: systemy mało sprawne i kosztowne mogą
operować jakościowo bardzo dobrą informacją.
Udostępnianiu podlegają m.in. informacje dotyczące stanu elementów przyrodniczych i ich wzajemnego oddziaływania, emisji oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać negatywnie na środowisko, oddziaływania stanu środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na dobra
kultury, działań oraz środków, w szczególności administracyjnych i ekonomicznych, mających na celu
ochronę środowiska, planów, programów oraz analiz finansowych związanych z podejmowaniem rozstrzygnięć istotnych dla ochrony środowiska.
2
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Oceniając system informacyjny z punktu widzenia użytkownika, możemy mówić o pożądanych cechach jakościowych informacji. W literaturze przedmiotu wymienia się kilkadziesiąt takich cech. Przykładowo Stefanowicz [16]3 podaje dziesięć
istotnych dla użytkownika cech informacji: dokładność, aktualność, terminowość
szczegółowość, jednoznaczność, zrozumiałość, kompletność, selektywność, istotność, wiarygodność. Z kolei Kisielnicki i Sroka [5] jako pożądane cechy informacji
wskazują: dostępność, aktualność, rzetelność, kompletność, przetwarzalność, szczegółowość, poufność. W zbiorach cech definiowanych przez różnych autorów można
wskazać pewną część wspólną – swoistej syntezy dokonuje Kordos [8], określając
jakość informacji tylko przez trzy charakterystyki: przydatność, aktualność oraz dokładność.
Dokonując przeglądu pożądanych cech jakościowych informacji, można sformułować wniosek, że cechy te rozpatruje się z punktu widzenia potrzeb informacyjnych użytkowników systemu w kontekście rozwiązywanych przez nich problemów
(np. użyteczność, terminowość, aktualność), języka prezentacji informacji (np. komunikatywność), podatności informacji na możliwe zniekształcenia (np. rzetelność,
wiarygodność) oraz możliwości dostępu użytkowników do informacyjnych zasobów systemu (np. dyspozycyjność, tajność, poufność).
Funkcjonowanie systemu informacyjnego GO zależy również od przepływu informacji, a zatem o efektywności i skuteczności funkcjonowania systemu decydują
jakość i użyteczność informacji. Przez pojęcie jakości informacji ekologicznej Poskrobko [12] rozumie jej kompletność, wiarygodność, rzetelność oraz spójność i aktualność, a przez pojęcie użyteczności informacji – jej powiązanie z sytuacjami decyzyjnymi występującymi w systemie.
Jakość systemu informacyjnego decyduje o jakości procesu zarządzania. Kryteria oceny jakości systemu informacyjnego można podzielić na dwie grupy: związane
bezpośrednio z jakością informacji oraz związane z cechami samego systemu.
Oprócz wskazanych cech jakości informacji dodatkowo można wymienić następujące kryteria oceny jakości systemu informacyjnego [5]:
1. Niezawodność. Niezawodność systemu jest wypadkową zawodności wszystkich elementów systemu. W zależności od specyfiki organizacji wymóg ten może
mieć różną wielkość liczbową lub charakterystykę jakościową.
2. Elastyczność. Jest to postulat określający zdolność systemu informacyjnego
do reagowania na zmiany dokonujące się wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Jest to
zdolność systemu informacyjnego do przyswajania informacji pochodzących z różnych źródeł i mających różną postać oraz zdolność dostosowania się do stale zmieniających się potrzeb użytkowników (to kryterium jest szczególnie ważne w przypadku organizacji działających w zmieniającym się otoczeniu).
3. Wydajność – rozumiana jako zdolność systemu do przesyłania i przetwarzania w sensie fizycznym określonej ilości informacji w jednostce czasu.
3
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4. Ekonomiczność – rozumiana jako wiązka kryteriów mających związek z
efektami i kosztami projektowania i eksploatacji systemu (wymaganie to charakteryzuje kondycję ekonomiczną użytkownika).
5. Czas reakcji systemu, czyli czas, po którym użytkownik otrzymuje odpowiedź na zadane pytanie. Zamiennie stosowane jest kryterium terminowości (on
time) przejawiające się wymaganiem dostarczenia potrzebnych informacji w terminie określonym z góry.
6. Stabilność systemu, czyli odporność na zakłócenia wewnętrzne i zewnętrzne
(użytkownik może wymagać od systemu informacyjnego ultrastabilności, tj. możliwości powrotu systemu do stanu sprzed zakłóceń jego pracy).
7. Priorytetowość. Niektórzy użytkownicy (szczególnie decydenci najwyższego
szczebla zarządzania) wymagają, aby system był zdolny do zaspokojenia ich potrzeb
przed potrzebami innych użytkowników (np. informacje alertowe powinny mieć
pierwszeństwo dostarczania).
8. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo systemu można określić skalą możliwości
odzyskania przypadkowo utraconych danych (odtworzenie informacji nie nastręcza
większych trudności).
9. Łatwość użytkowania. Kryterium trudne do wyrażenia ilościowego, ale bardzo istotne dla użytkownika.
Wymienione kryteria wraz z kryteriami dotyczącymi jakości informacji mogą
być podstawą do przeprowadzenia oceny jakości funkcjonowania systemu (przeprowadzenia audytu systemu). Należy przy tym pamiętać, że wiarygodna ocena jakości
może być dokonana jedynie przez użytkownika. Lista wymagań stawianych systemom informacyjnym może się zmieniać zależnie od jego konkretnych potrzeb. Poszczególne kryteria mogą też być zdezagregowane i przedstawione w postaci wiązki
wymagań o różnym stopniu ważności, użytkownik może je też określić wariantowo
lub alternatywnie.

3. Integracja jako sposób podnoszenia jakości
systemu gospodarki odpadami
Racjonalność sytemu informacji, w tym również jego ekonomiczność, istotnie uzależniona jest od stopnia jego zintegrowania. Najbardziej ogólnie przez pojęcie integracji rozumie się wspólne użytkowanie „z kimś” (sharing) „czegoś” przez „kogoś” za
pomocą pewnego podejścia służącego osiągnięciu określonego celu [4]. Często też
definiuje się integrację jako połączenie niejednorodnych składników w całość, tak że
współdziałając w ramach tej całości, wzmagają swoją skuteczność [15] (podkreślany jest synergiczny efekt integracji).
Termin „integracja” oraz tworzone na jego podstawie wyrażenia pochodne są
używane najczęściej jako określenia różnych form łączenia. Integracja polega na
łączeniu czegoś w całość, zatem istotą integracji jest utworzenie nowej całości, której elementy są połączone określonymi relacjami, powiązane odpowiednim stop-
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niem zależności od całości. Wśród problemów integracji najbardziej istotne są cele
i zadania integracji oraz procesy integracyjne [11]. Celem integracji może być np.:
•• grupowanie lub koordynowanie działalności wielu organów służące ich harmonijnemu funkcjonowaniu,
•• połączenie w procesie działania różnych elementów w większą całość, co w konsekwencji ma spowodować zracjonalizowanie tego działania,
•• utrzymanie lub zwiększenie poziomu spójności systemu (w tym spójności informacyjnej).
Spójność systemu informacyjnego możemy rozpatrywać w dwóch ujęciach: statycznym i dynamicznym. W ujęciu statycznym koncentrujemy się na problemach
zarządzania zasobami informacyjnymi, natomiast w ujęciu dynamicznym − na problemach zarządzania procesami informacyjnymi.
Zarządzenie zasobami informacyjnymi obejmuje planowanie, organizowanie
i kontrolę samych informacji, co wiąże się z zagadnieniami polityki informacyjnej
i z kwestią wymaganego poziomu jakości informacji, polityki bezpieczeństwa informacji. Zarządzanie procesami informacyjnymi wiąże się natomiast z planowaniem,
organizowaniem oraz nadzorowaniem i kontrolą faktycznego stopnia realizacji ciągów działań składających się na procesy informacyjne, którymi są: generowanie,
pozyskiwanie, gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, emisja i dystrybucja
informacji.
Procesy zachodzące w systemie gospodarczym zaliczyć można do dwóch sfer.
Do pierwszej z nich należą procesy materialne (fizyczne) dokonujące się w produkcji, usługach i konsumpcji, tj. zmiany wielkości naturalnych w wyszczególnionych
dziedzinach. Są to procesy tzw. sfery realnej i opisywane są one przez zmienne realne. Do drugiej sfery należą procesy regulacyjne systemu gospodarczego4.
W przypadku gospodarki odpadami na system w sferze realnej składa się wiele
elementów odpowiedzialnych za materialny przepływ, między którymi relacje możemy obrazować w postaci łańcucha dostaw czy zgodnie z określeniami używanymi
w naukach o logistyce łańcucha usuwania. Do elementów tych zaliczyć należy
wszystkich uczestników łańcucha, którzy dodając określoną wartość na poszczególnych etapach tworzenia produktu, wytwarzają równocześnie różnego rodzaju odpady, użytkowników produktu, którzy użytkując produkt, zamieniają go lub jego opakowanie w odpad. Następnym elementem są podmioty organizujące zbiórkę odpadów
oraz segregujące te odpady. Ostatnim elementem jest składowisko odpadów.
Postrzeganie łańcucha usuwania w postaci procesu uporządkowanych sekwencji działań pozwala na ocenę sprawności systemu przez analizę wydajności poszczególnych ogniw, pozwala również ocenić ich efektywność, zidentyfikować wąskie gardła i punkty krytyczne w przepływie odpadów.
Wzrastająca w wymiarze globalnym presja społeczna na ekologizację systemów
gospodarczych staje się jednym z głównych czynników sprawczych ewolucji przed4
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siębiorstwa w kierunku organizacji rozległej, z partnerskimi stosunkami nie tylko
z dostawcami, klientami, innymi organizacjami gospodarczymi i społecznymi, ale
i z konkurentami. Pozytywnymi praktycznymi przykładami takich trendów są projekty symbiotycznych sieci, których wizytówką jest sieć organizacji z okolic Kalundborga. W teorii zarządzania pojawiają się sądy, iż jesteśmy świadkami końca
przemysłu w jego dotychczasowej formie, a coraz istotniejszą determinantą konkurencyjności jest umiejętność kształtowania i organizowania takich relacji, jak współewolucja i koopetycja [10]. Współewolucja i koopetycja polega na wspólnej wizji i kreowaniu kompleksowych relacji na poziomie zarządzania, a także
administrowania [2, s. 141-142]. W literaturze przedmiotu w wyniku podobnego
myślenia pojawiają się pojęcia ekosystemu biznesu oznaczające powiązaną w całość
działalność wielu zróżnicowanych branżowo przedsiębiorstw [3, s. 244-250].
Wspieranie działań integracyjnych w systemie gospodarki odpadami powinno
być domeną sfery regulacyjnej. Podstawowymi podmiotami tej sfery są zawiadujące
zasobami środowiska władze gminne, powiatowe, wojewódzkie i władza centralna.
Celem działań regulacyjnych jest integrowanie elementów sfery realnej w jeden spójny system, niezależnie od tego, że kolejnymi jego ogniwami mogą być samodzielne
podmioty. Podstawowymi narzędziami integracji są krajowy plan gospodarki odpadami zintegrowany z planami niższych poziomów zarządzania (wojewódzkim, powiatowym i gminnym) oraz instrumenty prawne, ekonomiczne i informacyjne wykorzystywane do osiągania celów zawartych w tych planach.
W literaturze za główny czynnik sukcesu w zarządzaniu łańcuchem dostaw
uznaje się integrację i koordynację trzech typów przepływów: informacji, zasobów
(produktów) i pieniędzy5. Szczególnego znaczenia w tym względzie nabiera sposób
wykorzystania przez gestorów systemu gospodarki odpadami podstawowych instrumentów polityki ekologicznej. Główne grupy instrumentów stosowanych w tym zakresie to instrumenty administracyjno-prawne, ekonomiczne i informacyjne6, co
ściśle wiąże je z wymienionymi czynnikami sukcesu i wzmacnia skuteczność działań koordynacyjnych (zob. rys. 1).
W literaturze wskazuje się na korzyści, jakie wypływają z tworzenia i integrowania łańcuchów i sieci. Jest to wzrost kompetencji w całym układzie w związku
z tym, iż7:
•• współpraca zmniejsza ryzyko i w dużym stopniu podnosi efektywność logistyki,
podstawowym czynnikiem sprawczym jest dzielenie się informacjami w sposób
pozwalający wspólnie realizować strategię,
•• współpraca eliminuje marnotrawstwo oraz zbędne operacje, wspólne planowanie
pozwala tak rozmieścić zapas w strukturze, że ogranicza się ryzyko, a konkretne
operacje przydzielone zostają konkretnym ogniwom w łańcuchu czy sieci.
5
6
7
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Rys. 1. Ogólny model integracji łańcucha usuwania
Źródło: opracowanie własne.

Na efektywność gospodarki ma także wpływ odpowiednia skala działania. Integrując wszystkie niezbędne działania w spójny system i łącząc przepływ materiałów
z towarzyszącym mu przepływem informacji i pieniędzy, można wyzwolić efekty,
których się nie dostrzega lub których osiągnięcie jest niemożliwe w przypadku działań indywidualnych i rozproszonych.
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SUPPORTING THE INTEGRATION PROCESSES OF WASTE
MANAGEMENT SYSTEM THROUGH SYSTEM INFORMATION
MANAGEMENT
Summary
The article attempts to asses the importance of information quality and flow for reasonable waste
management. The authors express an opinion that low-quality information may hinder waste management, while poor data flow significantly affects the information quality. They focus on the opportunities
for improving the information quality through the integration of internal information systems owned by
individual entities involved in the waste management system.
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STANOWISKO ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW
W SPRAWIE TROSKI O NATURALNE ŚRODOWISKO

1. Wstęp
Problem narastającej degradacji naturalnego środowiska oraz pogłębiający się
kryzys ekologiczny skłoniły niektóre środowiska kościelne już w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia do poszukiwania nowych dymensji chrześcijańskiej odpowiedzialności za świat1. W roku 1968 Synod Powszechny Kościoła Anglikańskiego
ogłosił Rezolucję w sprawie zanieczyszczenia środowiska (Resolution on Pollution),
a cztery lata później Kościół luterański w Ameryce uchwalił oficjalne Stanowisko
społeczne w sprawie humanistycznego wymiaru kryzysu ekologicznego (A Social
Statement on the Human Crisis in Ecology). W 1978 r. powstał projekt kościoła
w Szkocji zatytułowany: Sociaty, Religion and Technology Project. Był to pierwszy
na świecie audyt racjonalnego gospodarowania energią w budynkach kościelnych.
W 1975 r. Światowa Rada Kościołów (ŚRK) na konferencji w Nairobi zainicjowała
program Sprawiedliwe, obywatelskie i zrównoważone społeczeństwo, który został
przekształcony następnie w wieloletni program Sprawiedliwość, pokój i integralność stworzenia. Doniosłe znaczenie w refleksji na temat chrześcijańskiej odpowiedzialności za naturalne środowisko miało orędzie Jana Pawła II Pokój z Bogiem
i Stwórcą – pokój z całym stworzeniem wygłoszone z okazji Światowego Dnia Pokoju pod koniec grudnia 1989 r. W całości wystąpienie to było poświęcone problema1
Warto wspomnieć, że w latach siedemdziesiątych doszło do ostrej krytyki obarczającej Kościół
za ukształtowanie się nowożytnej mentalności promującej model człowieka wywyższonego ponad inne
gatunki pozaludzkiego życia. Odpowiedzi teologów na ów zarzut były zróżnicowane. Generalnie sprowadzały się do dwóch ujęć: 1. Eksploatacja środowiska rozpoczęła się na długo przed pojawieniem się
chrześcijaństwa, a wykorzystywanie zasobów przyrody jest charakterystyczne dla każdej kultury.
2. Antropocentryczna mentalność Europejczyka – eksploatatora przyrody – ukształtowała się dopiero
po odrodzeniu, a nawet, jak chcą niektórzy, po oświeceniu – zgodnie jednak wszyscy przyznają, że to
niewłaściwe interpretacje tekstów biblijnych o stworzeniu człowieka oraz jego zbawieniu mogły wpłynąć na uznanie przekonania o jego nadrzędnej roli w świecie. Cała dyskusja wybuchła po ukazaniu się
artykułu amerykańskiego historyka L. White’a obarczającego chrześcijaństwo odpowiedzialnością za
obecny stan naturalnego środowiska [25].
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tyce ekologicznej2. Był to pierwszy watykański dokument poświęcony w całości
ekologii. Na uwagę zasługuje również udział Polaków w programie ekologicznym
Rady Komisji Biskupów Europy, w ramach którego w dniach 15-18 maja 2003 r.
odbyła się we Wrocławiu konferencja na temat: Wychowanie do odpowiedzialności
za dzieło stworzenia a zrównoważony rozwój.
Niniejsze opracowanie stanowi jedynie wybór ważniejszych wydarzeń i dokumentów świadczących o coraz większym zainteresowaniu różnych kościołów problematyką ekologiczną.

2. Program Sprawiedliwość, pokój i integralność stworzenia
Świat chrześcijański zrozumiał, że obok troski o pokój i sprawiedliwość społeczną także dbałość o środowisko przyrodnicze jest jednym z naczelnych i najbardziej żywotnych zadań współczesnego człowieka. Wyrazem takiej postawy był
ogłoszony na VI Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów w Vancouver
w 1983 r. program Sprawiedliwość, pokój, i integralność stworzenia (Justice, Peace
and the Integrity of Creation − JPIC). Podstawowym powodem przyjęcia przez ŚRK
programu JPIC było stworzenie ponadwyznaniowej współpracy na rzecz budowania
sprawiedliwości społecznej, pokoju i ochrony przyrody. Ekumeniczne porozumienie
z Vancouver wzywało przedstawicieli wszystkich kościołów członkowskich ŚRK,
a także organizacji świeckich i kościołów nie- zrzeszonych w ŚRK do stawiania
oporu wobec zagrożeń życia, do sprzeciwiania się gwałceniu praw człowieka oraz
piętnowania nadużyć w nauce i nowoczesnych technologiach. Oficjalne zapoczątkowanie programu JPIC nastąpiło jednak w 1985 r. podczas posiedzenia Komitetu Naczelnego i Komitetu Wykonawczego ŚRK w Buenos Aires. Duży nacisk położono
wówczas na aktywność lokalnych kościołów oraz grup, które mogłyby zaangażować
się we właściwe dla danego regionu sprawy dotyczące sprawiedliwości, pokoju oraz
troski o naturalne środowisko. Realizacja programu JPIC wymagała, aby stał się on
długotrwałym procesem. Zakładano, że promowanie JPIC w ramach działalności
ŚRK będzie się odbywać:
1. Przez koordynowanie studiów, działań oraz wizyt pracowników agend ŚRK
we wspólnotach lokalnych i organizacjach ekumenicznych. Uważano, że dzięki tej
współpracy z przedstawicielami ŚRK wspólnoty lokalne będą mogły poznać problemy ogólnoświatowe, takie jak wyścig zbrojeń, problem zadłużenia. Sądzono także,
że ŚRK, gromadząc dane na temat sytuacji lokalnej, będzie w stanie lepiej dopasowywać swoje projekty do konkretnych potrzeb, stając się jednocześnie zarówno centrum wymiany informacji, jak i źródłem nowych pomysłów.
2
Pierwszy watykański dokument w całości poświęcony ekologii pochodzi z 1972 r.; jest nim raport pt. Stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec ochrony środowiska naturalnego człowieka. Omawiane
opracowanie jest odpowiedzią Stolicy Apostolskiej na ankietę skierowaną do Watykanu przez M. Struga w związku z przygotowaniami podjętymi przez M. Stronga dotyczącymi przygotowań podjętych
przez ONZ do pierwszej poświęconej środowisku światowej konferencji w Sztokholmie w 1971 r.
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2. Przez gromadzenie materiałów pochodzących z różnych środowisk ekumenicznych, które będą dotyczyć zagadnień związanych ze sprawiedliwością, z pokojem i integralnością stworzenia, oraz przez zasięganie opinii ekspertów, na podstawie których sporządzane będą raporty służące kościołom członkowskim ŚRK,
a także wszystkim zainteresowanym jako pomoc w studiach i praktycznym działaniu.
Problematyka ekologiczna programu JPIC umieszczona została w jego trzeciej
części i była ściśle związana z zagadnieniami sprawiedliwości i pokoju. W rozważaniach dotyczących integralności stworzenia przeplatają się kwestie teologiczne
i etyczne. Niemiecki zwrot Bewahrung der Schoepfung oraz francuskie Sauvegarde
de la creation podkreślają troskliwą postawę wobec przyrody, wyrażenie angielskie
Integrity of Creation łączy w sobie jednocześnie sprawy sprawiedliwości, pokoju
i ochrony środowiska, wskazując na jedność tworzących ją elementów nadana została stworzeniom przez Boga [6, s. 31].
Zakładając, że integralność stworzenia rozumiana jest jako wielka, dynamiczna
rzeczywistość, w której wszystkie współtworzące ją części są ze sobą ściśle powiązane, kryzys, który dotknął naturalne środowisko, ujawnia się obecnie też w postaci
strukturalnego ubóstwa, niesprawiedliwości ekonomicznej i społecznej, rasizmu,
różnego rodzaju dyskryminacji (również w stosunku do kobiet i dzieci) oraz wyścigu zbrojeń. Fakt, iż dokumenty ŚRK tak szeroko rozumieją pojęcie kryzysu ekologicznego, ukazuje zdecydowany zwrot ekoteologów w kierunku budowania metafizyki relacyjności bazującej na wzajemnej zależności istnienia stworzeń3.
Rozpoczynając program JPIC w Vancouver w 1983 r., Zgromadzenie Ogólne
ŚRK podkreślało potrzebę nawiązania dialogu między teologią a naukami eksperymentalnymi. Oczywiście, nie chodziło o wyznaczenie wzajemnych pozycji i kompetencji nauki i teologii, ale o możliwość budowania syntezy, o twórcze wykorzystanie
osiągnięć obu dziedzin [5, s. 54]. Starano się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób
wykonać zadanie zintegrowania wiedzy o świecie, pamiętając o tym, że teologia
i nauki szczegółowe posługują się odmiennymi pojęciami i metodami badawczymi.
Dla zachowania jasności podkreślano, że w celu zrealizowania zamierzonego zadania musi nadal obowiązywać metodologiczna niezależność źródeł poznania i nie
powinno to prowadzić do konfliktu czy ignorancji innego rodzaju doświadczenia.
Trudno jest jednak stwierdzić, czy na tym etapie współpracy przedstawicieli nauk
szczegółowych i teologii można już mówić o wspólnej wizji świata. Z pewnością
podejmuje się wiele przedsięwzięć zmierzających do sformułowania ogólnych tez
3
Myśl tę podejmuje J. Moltmann w swojej książce [20]. Warto przytoczyć fragment nawiązujący
do tego zagadnienia – „Trudno sobie wyobrazić, by alienacja natury spowodowana przez człowieka
mogła być kiedykolwiek przezwyciężona bez jego powrotu do natury. Tej naturalizacji nie należy widzieć w sensie romantycznego »powrotu do natury«. Oznacza ona raczej, że mężczyźni i kobiety winni
szukać nowego zrozumienia samych siebie i nowej interpretacji ich świata w ramach samej natury” [20,
s. 109].
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o przyrodzie, wynikających z wiedzy doświadczalnej. Do podstawowych założeń
teologii stworzenia ŚRK należą m.in. następujące przekonania [5, s. 56]:
3. Przyroda jest poznawalna, otwarta na rozumowe i doświadczalne poszukiwania, jednak w swoim ostatecznym kształcie pozostaje tajemnicą. Fakt, iż granice
poznawalności przyrody coraz bardziej się powiększają, jest naukowo udowodniony. Wielu nowych odkryć w badaniu przyrody dostarczyła w ostatnich czasach fizyka kwantowa, która w swoich dociekaniach wyszła daleko poza ograniczoną, eksperymentalną metodę pozytywistów. Dzięki temu na gruncie fizyki stawia się już takie
pytania, jak: dlaczego świat i przyroda są poznawalne, czym jest istnienie samo
w sobie, jakie jest znaczenie i cel świata. Dotychczas pytania tego typu były domeną
teologii i filozofii. Przeświadczenie, że świat jest coraz bardziej odkrywany przez
nauki eksperymentalne, nie musi oznaczać kurczenia się perspektywy poznania teologicznego.
4. Przyroda nie stanowi statycznego tła, na którym rozgrywa się historia człowieka, lecz ewoluuje w czasie. Co prawda, zachodzące w niej procesy rozwojowe są
związane z dziejami człowieka, ale też są zupełnie od nich niezależne. Dynamiczny
charakter przyrody sprawia, że nie posiada ona ostatecznie stałych, określonych
cech. Problematyka ta staje się bardziej wymowna w kontekście sporu ewolucjonizm a kreacjonizm4.
5. W przyrodzie zachodzi zależność między różnymi bytami i wydarzeniami
tworzącymi naturalny porządek. Współczesna teologia przyrody powinna bazować
na wzajemnej zależności i relacyjności wszystkich stworzeń. Trudno jest nawet jednoznacznie postawić granicę oddzielającą naturę ożywioną od nieożywionej [19,
s. 273-299].
6. W przyrodzie są organizmy, których system nerwowy, wykształcony w wyniku ewolucyjnego rozwoju, osiągnął pewien stopień świadomości i jest zdolny do
odczuwania cierpienia. Teologia w tym punkcie wiele zawdzięcza naukom przyrodniczym. W dociekaniach teologii chrześcijańskiej refleksje o cierpieniu i wrażliwości pozaludzkich stworzeń należały do rzadkości [3, s. 73-83].
Co prawda, w dokumentach ŚRK nie został opracowany systematyczny wykład
na temat etyki środowiskowej, jednak jej obecność w nich jest niekwestionowana.
Fakt, że każde stworzenie posiada wartość samą w sobie dla innych, a także dla swego Stwórcy, leży u podstaw etycznych i dogmatycznych rozważań ŚRK. Zdecydowanie podkreśla się potrzebę uwolnienia się od dominującej w poszczególnych tradycjach chrześcijańskich etyki skoncentrowanej jedynie na człowieku oraz
uwzględnienie niekwestionowanej prawdy, że ludzie są częścią wielkiej wspólnoty
życia. Swoje propozycje etyki teologowie współpracujący z ŚRK określają jako teoTemat ten nie jest szczegółowo opisany w dokumentach ekologicznych ŚRK, chociaż jest on
podejmowany przez niektórych teologów współpracujących ze ŚRK, zob. [2, s. 133-139]. Warto wskazać również podobne opracowania na ten temat napisane przez Polaków czy wydane w języku polskim,
zob. [12; 13, s. 58-166; 14; 16].
4
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centryczną, życiocentryczną (life-centred), etyką stworzenia (ethics of creation),
etyką trynitarną (trinitarian ethics), etyką Królestwa (ethics of the Kingom), etyką
biocentryczną (biocentric ethics) [5, s. 96].
Arcybiskup Kościoła Wschodniego Kirill w trakcie obrad Europejskiego Zgromadzenia JPIC w Bazylei w 1989 r.5 postulował w sprawie opracowania takiej etyki,
w której położony byłby nacisk na wzajemne powiązanie oraz wartość wszystkich
stworzeń. Koncepcja tej etyki zdecydowanie przełamywałaby skrajny antropocentryzm, ale też nie przyjmowałaby drugiego opozycyjnego stanowiska charakterystycznego dla naturocentryzmu. Jej konsekwencjami miałyby być: ograniczenie
konsumpcji, prostota stylu życia, oszczędność w zużywaniu naturalnych zasobów
ziemi i ich właściwy podział dla dobra wszystkich, ostrożne użytkowanie osiągnięć
nauki i technologii, szacunek dla każdej formy życia. Taka etyka mogłaby stanowić
moralny aspekt integralności stworzenia i jako taka służyłaby osiągnięciu sprawiedliwości i pokoju. Ponadto stanowiłaby cenną podstawę budowania dialogu między
różnymi religiami i światopoglądami [11].
Szczególnie cenny dla etyki ekologicznej jest raport przygotowany przez jedną
z grup roboczych ŚRK do spraw Kościoła i społeczeństwa pt. Biotechnologia wyzwaniem dla Kościoła i świata. Tekst ten jest efektem wieloletniej współpracy różnych resortów ŚRK. Po dokonaniu niezbędnych poprawek na spotkaniu Komitetu
Naczelnego ŚRK w Moskwie w 1989 r. zdecydowano, aby dokument ten rozesłać
kościołom jako pomoc w studiach i działaniu.
5-12 marca 1990 r. odbyło się Światowe Zgromadzenie JPIC w Seulu, podczas
którego wyznaczono dalsze kierunki rozwoju oraz zainicjowano nowy program ŚRK
pt. Teologia życia. W opublikowanym dokumencie końcowym [24, s. 49-71] zwrócono uwagę m.in. na możliwości współpracy kościołów w konkretnej sytuacji lokalnej w dziedzinie ekologii – tematyka ta została zamieszczona w VII i VIII postanowieniu drugiej części dokumentu.
Zainteresowanie problematyką ekologiczną ŚRK przejawiało się nie tylko w obszarze dialogu międzywyznaniowego, ale też we współdziałaniu z organizacjami
niekościelnymi. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z Organizacją Narodów
Zjednoczonych, która nasiliła się na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w przededniu Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro. Jednym z pierwszych typowo
„świeckich” tematów, jakie zainteresowały przedstawicieli ŚRK, było ocieplenie
klimatu. Już w roku 1988 w ramach grupy roboczej ds. Kościoła i społeczeństwa
zorganizowano konsultację na ten temat z udziałem przedstawicieli kościołów, ruchów ekologicznych, naukowców i polityków. Zainteresowanie kwestią zmian klimatu ŚRK wiąże się w dużej mierze z kościelną krytyką globalnych stosunków ekonomicznych, które przyczyniły się m.in. do ogromnej dysproporcji między krajami
wysoko uprzemysłowionymi a rozwijającymi się. Zadania w tej kwestii formułowa5
Istnieje polskie tłumaczenie dokumentu ze spotkania ekumenicznego w Bazylei odbywającego
się 15-21 maja 1989 r., zob. [11, s. 39-69].

Księga1.indb 85

2009-08-26 13:39:19

86

Adam Płachciak

no następująco: (1) pogłębienie analizy i refleksji na temat teologicznych i etycznych wymiarów zmian klimatycznych; (2) ukazanie ekonomicznych, ekologicznych
oraz politycznych aspektów zmian klimatu w świetle problemu sprawiedliwości
(z uwzględnieniem relacji zachodzących między Północą a Południem czy też krajów przechodzących transformację systemową); (3) dostarczenie kościołom materiałów i pomocy edukacyjnych na temat zmian klimatu.
Oprócz prac związanych z konwencją klimatyczną na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie ŚRK w opracowanie Karty Ziemi, która miała stanowić etyczny
i moralny grunt dla następnych konwencji. Próby tego przedsięwzięcia jednak się
nie powiodły m.in. ze względu na zbyt różne wizje etycznie i filozoficzne ewentualnych sygnatariuszy tego dokumentu.
Po konferencji w Rio de Janeiro powszechnie akceptowanym, a przynajmniej
deklarowanym, modelem rozwoju stał się zrównoważony rozwój. W debacie wokół
tej idei wzięła udział nie tylko ŚRK jako organizacja, ale jej poszczególne kościoły
członkowskie. Dobitnym przykładem takiej postawy może być oświadczenie II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Grazu w 1997 r., gdzie zapisano: „Zalecamy, by Kościoły zachęcały do prowadzenia stylu życia według zasad zrównoważonego rozwoju i społecznej sprawiedliwości i by wspierały wszelkie wysiłki na
rzecz ekonomii, która spełnia te kryteria. […] Ekologiczna odpowiedzialność musi
kierować zarówno osobistymi, jak i politycznymi, a także ekonomicznymi działaniami. Kryterium równowagi zachęca do oszczędzania energii i czerpania jej z odnawialnych źródeł. Chrześcijanie wspierani przez swoje Kościoły powinni dążyć do
takich stylów życia, które są wolne od nacisku nadkonsumpcji” [18, s. 89].
Reasumując, należy podkreślić, że dwie kwestie związane z programem JPIC
zasługują na szczególną uwagę. Po pierwsze, traktuje on problemy ekologiczne na
równi z zagadnieniami sprawiedliwości i pokoju. Po drugie, podkreśla zdecydowanie globalny wymiar troski o środowisko. Skoncentrowanie się ekumenistów na
kwestiach ekologicznych spowodowało powrót do ujęć holistycznych − zarówno
religijnych, jak i społecznych. Zagrożenie życia będące często oznaką kryzysu ekologicznego ma charakter globalny i takiej też wymaga reakcji.

3. Ecologia humana Jana Pawła II
Jednym z najbardziej pełnych ujęć problematyki ekologicznej w katolickiej nauce społecznej jest koncepcja ecologia humana6 Jana Pawła II. Nie pojawiła się ona
w dokumentach papieskich od razu w pełnej formie, jest raczej rezultatem licznych
6
W tym artykule nie odnoszę się to problematyki, którą zajmuje się ekologia człowieka jako koncepcja ekofilozofii. W literaturze polskiej wyrażenie „ekologia człowieka” zastosowane przez N. Wolańskiego służy do określania wyników badań naukowych z zakresu antropologii przyrodniczej, ekologii i nauk medycznych. Ujęcie to zawiera też duży zakres zagadnień i refleksji związanych
z antropologią o charakterze filozoficznym [26].
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wątków jego nauczania, katechez i tekstów poświęconych analizie sytuacji człowieka, współczesnej cywilizacji, kierunków jej rozwoju oraz refleksji na temat stworzenia i relacji między nauką a wiarą.
Już w pierwszej encyklice Redempror hominis w części poruszającej problematykę współczesnej sytuacji człowieka znajduje się wstępne określenie jego relacji
do naturalnego środowiska oraz szereg uwag o charakterze społecznym i moralnym, które posiadają fundamentalne znaczenie dla późniejszej koncepcji ecologiae
humanae [6, s. 35-52 (14-17)]. Nawiązanie do problematyki ekologicznej jest wyraźne w encyklice Sollicitudo rei socialis. W rozdziale trzecim – Panorama świata
współczesnego – po przedstawieniu w trzynastu punktach negatywnej kondycji
współczesności [9, s. 447-467 (11-26)] umieszczony został fragment, który oprócz
wzmianki na temat konieczności zachowania godności własnej i każdego z osobna,
solidarności, poszanowania życia i utrzymania pokoju porusza problematykę troski
ekologicznej [9, s. 466 (26)]. W czwartym rozdziale tej encykliki, w kontekście
problematyki tendencji rozwojowych ludzkości, poruszony zostaje moralny aspekt
korzystania z zasobów naturalnego środowiska. Warto tutaj przytoczyć dłuższy cytat wspomnianej refleksji: „Moralny charakter rozwoju nie może także pomijać bytów tworzących widzialną naturę, którą Grecy, czyniąc aluzje właśnie do porządku,
jaki ją wyróżnia, nazwali kosmosem. Ta rzeczywistość wymaga także poszanowania z trzech względów, nad którymi warto się zastanowić. Pierwszy wzgląd polega
na konieczności lepszego uświadomienia sobie, że nie można bezkarnie używać
różnego rodzaju bytów, żyjących czy nieożywionych – składników naturalnych,
roślin i zwierząt – w sposób dowolny, jedynie według własnych potrzeb gospodarczych. Przeciwnie, należy brać pod uwagę naturę każdego bytu oraz ich wzajemne
powiązanie w uporządkowany system, którym jest właśnie kosmos. Drugi wzgląd
natomiast opiera się na fakcie, poniekąd jeszcze bardziej niepokojącym, ograniczania zasobów naturalnych, z których część – jak się zwykło mówić – nie odnawia
się. Używanie ich tak, jakby były niewyczerpywalne, z nieograniczoną władzą, naraża na poważne niebezpieczeństwo możliwość korzystania z nich nie tylko przez
obecne pokolenia, ale przede wszystkim przez przyszłe generacje. Trzeci wzgląd
odnosi się bezpośrednio do skutków pewnego typu rozwoju dla jakości życia w strefach uprzemysłowionych. Wiemy, że skutkiem bezpośrednim czy pośrednim uprzemysłowienia jest coraz częściej zatrucie środowiska, niosące poważne konsekwencje dla zdrowia ludzkości” [9, s. 480-481 (34)].
Po raz pierwszy określenie „ekologia ludzka” pojawia się w encyklice Centesimus annus w punkcie 38. w następującym zdaniu: „zbyt mało uwagi przywiązuje się
do ochrony warunków moralnych prawdziwej »ekologii ludzkiej«” [7, s. 672 (38)].
Podstawową i pierwotną komórką ekologii ludzkiej jest rodzina, dzięki której człowiek uczy się, co to znaczy być osobą [7, s. 673 (39)]. To właśnie na płaszczyźnie
relacji wewnątrzrodzinnych zachodzą złożone związki, które łączą podmiot ludzki
z całą rzeczywistością. Mają one nie tylko doniosłe znaczenie dla kształtu ludzkiego
życia, ale też dla jego kultury i otaczającego go świata. Najbardziej radykalnym
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złem jest więc niszczenie rodziny oraz życia, które rodzi się z woli Boga. Świat jest
środowiskiem, w którym człowiek ma wzrastać przez odczytywanie wezwania, jakie Stwórca wypowiedział w samym istnieniu rzeczy [1, s. 224].
Pełniejsze sformułowanie ecologiae humanae zostało zaprezentowane w encyklice Evangelium vitae, gdzie problematyka ekologiczna wpisana została w chrześcijańskie orędzie obrony życia. Na podstawie przesłanek teologicznej antropologii
podkreślony zostaje raz jeszcze prymat człowieka nad przyrodą ze względu na darowane mu przez Boga posłannictwo w świecie. Panowanie przekazane mu nie może
jednak prowadzić do jego absolutnej władzy i nieposkromionej autonomii. Jest on
zobowiązany do przypominania sobie o obowiązujących ograniczeniach, które zostały pierwotnie sformułowane w postaci zakazu spożywania owocu z drzewa poznania dobra i zła (Rdz. 2, 16-17). Oznacza to, że człowiek zawsze musi liczyć się
z konsekwencjami swojej wolności. Jest odpowiedzialny za środowisko obejmujące
zarówno florę i faunę, a także środowisko społeczne [8, s. 896 (42)].
Najobszerniejszym dokumentem katolickiej nauki społecznej poświęconym
kwestii ekologicznej jest orędzie Jana Pawła II Pokój z Bogiem Stwórcą – pokój
z całym stworzeniem wygłoszone z okazji Światowego Dnia Pokoju 1 stycznia
1990 r. Jedną z głównych tez tego tekstu jest stwierdzenie, że zagrożenie pokoju we
współczesnym świecie spowodowane jest nie tylko wyścigiem zbrojeń, konfliktami
o charakterze lokalnym czy międzynarodowym, niesprawiedliwością społeczną, ale
też brakiem poszanowania dla przyrody, chaotyczną eksploatacją bogactw naturalnych oraz stopniowym pogarszaniem się jakości życia [21, s. 105]. Pewne elementy
kryzysu ekologicznego – o którym wspomina ten dokument – „świadczą o tym, iż
jest on problemem moralnym. Należy wśród nich wymienić przede wszystkim bezkrytyczne zastosowanie w praktyce zdobyczy naukowych i technologicznych. W ostatnich latach dokonano wielu odkryć, które przyniosły niewątpliwie korzyści ludzkości, będąc dowodem szlachetności powołania człowieka do odpowiedzialnego
udziału w stwórczym działaniu Boga w świecie. Tym niemniej stwierdzono również,
że zastosowanie pewnych odkryć w przemyśle i rolnictwie na dłuższą metę przynosi skutki negatywne. Wniosek stąd, że nie można podejmować żadnego działania
w jednej dziedzinie ekosystemu bez uwzględniania jego wpływu na inne dziedziny
i ogólnie na jakość życia przyszłych pokoleń” [21, s. 106]. Podstawowym przesłaniem papieskiego orędzia w kwestii pogłębiającego się kryzysu ekologicznego jest
przekonanie, iż przyszłość świata nie jest zdeterminowana, lecz zależy od własnej
zdolności człowieka do zmiany kierunku rozwoju. Pojawiająca się świadomość zagrożeń nie powinna paraliżować, lecz motywować do skutecznego i twórczego działania. Jest wiele sposobów wyjścia z tego impasu, lecz o efektywności działań w dużej mierze mogą zadecydować sojusze i koalicje, których najważniejszym celem
będzie ochrona środowiska oraz walka o sprawiedliwość ekonomiczną [15, s. 49].
Rozwiązanie złożonych problemów ekologicznych świata wymaga kompleksowego i integralnego spojrzenia na środowisko przyrodnicze, obejmującego wszystkie sfery życia ludzkiego oraz całą przyrodę. Kategoria integralności pojawia się
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także w filozofii ekologii. Idee integralności, kompletności, spójności, diachronicznej stabilności i piękna ekosystemów należą do podstawowych wartości land ethic
zaproponowanej przez Aldo Leopolda [16], a kontynuowanej przez J. Bairda Callicotta [4] oraz Holmesa Rolstona III [23]. Również ekofilozofia Henryka Skolimowskiego nawiązuje do zintegrowanego i globalnego traktowania świata przyrody. Należy jednak pamiętać, że osią integralności stworzenia w społecznej nauce Kościoła
poświęconej kwestiom ekologii, podobnie jak w dokumentach Światowej Rady Kościołów, jest teologicznie zorientowany antropocentryzm7.
Koncepcję ecologiae humanae w encyklikach Jana Pawła II można rozumieć
dwojako, tj. w węższym i szerszym znaczeniu [15, s. 35-36]. Według pierwszego
ujęcia pojęcie to dotyczy wyłącznie środowiska społecznego. Zakłada się w nim
troskę o dobro rodziny, dbałość o jakość relacji międzyludzkich oraz poszanowanie
natury ludzkiej i pełny osobowy rozwój człowieka. Natomiast drugi sens tego określenia ukazuje człowieka jako bytu odpowiedzialnego również za dobra ziemi, całą
przyrodę oraz za dostrzegalny w świecie kosmiczny porządek i ekologiczną równowagę.
Koncepcję ecologia humana w jej szerszym rozumieniu wyróżniają cztery podstawowe parametry [15, s. 36]:
1. Zmienna środowiskowa – określa nieodnawialne środowisko naturalne (są
to: zasoby mineralne i energetyczne, krajobraz, woda, powietrze) oraz środowisko
roślinne, zwierzęce i całość odnawialnej przyrody w zależności od równowagi ekologicznej, możliwości jej eksploatacji oraz jakości środowiska życia ludzkiego.
2. Zmienna demograficzna – oznacza dynamikę populacji i jej rozmieszczenie
w zależności od czynników geograficzno-społecznych i gospodarczo-rozwojowych.
3. Zmienna technologiczna – obejmuje modele rozwoju gospodarczego oraz
wykorzystanie energii, zasobów naturalnych, techniki i technologii w odniesieniu do
korzyści zarówno dla całych społeczeństw, jak i dla pojedynczych jednostek ludzkich.
4. Zmienna etyczno-społeczna – wyraża zależność zachodzącą między wyznawanymi wartościami moralnymi, wyborami ideologiczno-politycznymi, decyzjami
prawnymi a poczuciem bezpieczeństwa ekologiczno-społecznego.
Papieska propozycja ecologiae humanae stanowi cenne narzędzie wyznaczające
zakres zagadnień w rozległym polu kontaktów człowieka z przyrodą. Ponadto ma
ona rolę integracyjną oraz systematyzującą treści różnych nauk szczegółowych zarówno przyrodniczych, jak i humanistycznych, społecznych, teologicznych. Szczególnie istotna wydaje się tutaj rola rodziny, która pełni funkcje porządkujące spoCennym punktem wyjścia do rozważań nad antropocentryzmem w teologii integralności stworzenia może być koncepcja umiarkowanego antropocentryzmu aksjologicznego, w której dobro człowieka i dobro przyrody stanowi dwie strony tego samego dobra. Wyczerpujące ujęcie pojęcia „antropocentryzm” – zob. [22, s. 18].
7
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łeczne relacje, ale też stanowiąca główny komponent ludzkiej ekologii. Może ona
wiązać w jeden system jej składowe cztery parametry. Kwestią dyskusyjną pozostaje wciąż, czy jednak stworzenie uniwersalnego i spójnego z nauką systemu epistemologicznego byłoby możliwe.

4. Zakończenie
Religia nie jest w stanie przedsięwziąć żadnych bezpośrednich działań w celu
rozwiązania problemów ekologicznych. Może natomiast zaoferować istotne zasoby
organizacyjne, ideologiczne i motywacyjne, które mogą być wykorzystane na rzecz
ochrony środowiska. Na szczególną uwagę zasługuje etyczny aspekt integralności
stworzenia przewijający się zarówno w ekologicznych dokumentach ŚRK, jak w
ekoteologicznej myśli Jana Pawła II. Warto byłoby zbadać, w jakim stopniu dotychczasowe nurty etyczne, zdecydowanie antropocentryczne, można wzbogacić o myślenie holistyczne postulujące szacunek i troskę moralną każdej formy istnienia.
Wydaje się, że zaangażowanie się kościołów chrześcijańskich w problematykę
ekologiczną nie jest kwestią chwilowej mody. Jest raczej świadomą reakcją na „znaki czasu” i ma charakter praktyczny. Chrześcijaństwo uświadomiło sobie, może zbyt
późno, że na świecie coraz bardziej zagrożony jest dar życia, nie tylko człowieka, ale
również roślin i zwierząt.
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THE position OF WORLD COUNCIL
OF CHURCHES AND THE ADDRESS OF JOHN PAUL II CONCERNING
THE PROTECTION OF NATURE
Summary
The following paper presents some selected events and documents of the World Council of
Churches and the social science of John Paul II concerning the appearance of hazards of natural environment of people. The position of WCC and the address of John Paul II concerning natural environment care create favourable conditions for seeking solutions to some crucial world’s problems such as:
justice, peace, sustainable development and present and future generations’ rights.
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OPŁATY SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA
A EKOLOGICZNE FUNDUSZE CELOWE W POLSCE

1. Wstęp
Opłaty służące ochronie środowiska wykorzystywane są w Polsce od kilkudziesięciu lat. Większość z nich stanowi przychody ekologicznych funduszy celowych.
Dzięki temu opłaty ekologiczne pełnią nie tylko funkcję stymulacyjną, wpływając
na decyzje podejmowane przez podmioty gospodarcze w zakresie stopnia intensywności korzystania ze środowiska, ale również funkcję funduszową wyrażającą
się w gromadzeniu środków finansowych przeznaczanych na przedsięwzięcia
ochronne.
W literaturze przedmiotu co najmniej od kilkunastu lat pojawiają się głosy wskazujące na możliwość zastąpienia opłat ekologicznych odprowadzanych na fundusze
celowe podatkami ekologicznymi1 pobieranymi na rzecz budżetu państwa czy jednostek samorządu terytorialnego. Tego typu podatki, nieposiadające ściśle określonego przeznaczenia, wykorzystywane są na szerszą skalę w krajach Europy Zachodniej. Co prawda, w polityce ekologicznej tych krajów stosowana jest w pewnym
zakresie gospodarka typu funduszowego, nie wiąże się to jednak z funkcjonowaniem funduszy celowych jako wyodrębnionych instytucji finansujących szeroko rozumianą ochronę środowiska2.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie związku opłat ekologicznych
z systemem finansowania wydatków na ochronę środowiska w Polsce. Szczególną
uwagę zwrócono na wady i zalety takiego rozwiązania. Wskazane zostały również
potencjalne kierunki zmian w funkcjonowaniu opłat i funduszy ekologicznych
w Polsce.

Różnice między opłatami a podatkami ekologicznymi zostaną omówione w dalszej części opracowania.
2
Pewnym wyjątkiem jest fundusz MiNa działający we Flandrii (Belgia). Fundusz finansuje m.in.
przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami.
1
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2. Pojęcia opłat ekologicznych, podatków ekologicznych
oraz ekologicznych funduszy celowych
Opłaty i podatki ekologiczne traktuje się często jako „ceny” dóbr środowiskowych. W ten sposób pisze B. Fiedor, dla którego opłaty i podatki ekologiczne stanowią „nierynkowe (stanowione przez państwo czy różne organy władzy publicznej)
ceny zasobów i walorów środowiskowych” [4, s. 299].
W literaturze przedmiotu wymienia się różne kryteria mogące stanowić podstawę zaliczenia danego świadczenia publicznoprawnego do grupy opłat i podatków
ekologicznych. Za najczęściej podawane kryteria można uznać: 1) funkcję stymulacyjną opłaty lub podatku wyrażającą się w motywowaniu przez opłatę lub podatek
do działań korzystnych z punktu widzenia ochrony środowiska, 2) funkcję redystrybucyjną polegającą na przeznaczeniu środków zgromadzonych dzięki opłacie lub
podatkowi na cele z zakresu ochrony środowiska, 3) przedmiot opłaty lub podatku3
mający związek z zanieczyszczeniem środowiska. Wydaje się, że najprostszym i najbardziej obiektywnym kryterium wyodrębniania opłat i podatków ekologicznych
jest kryterium przedmiotu opłaty czy podatku. Takie podejście stosowane jest przez
Eurostat, który jako opłaty i podatki ekologiczne traktuje świadczenia nałożone na
zanieczyszczenia wprowadzane do środowiska, produkty czy pojazdy uciążliwe dla
środowiska bądź też na zasoby naturalne.
Jak wiadomo, zasadniczą cechą opłat pozwalającą odróżnić tę kategorię danin
publicznych od podatków jest odpłatność. Ponoszenie opłat przez podmioty znajdujące się poza sektorem publicznym powinno być zawsze związane z pewnym świadczeniem wzajemnym ze strony organów władzy i administracji publicznej lub ze
strony jednostek sektora publicznego. Trudno określić, czy w przypadku opłat ekologicznych, takich jak np. opłaty za składowanie odpadów czy wprowadzanie ścieków do wód, można mówić o elementach jakiejkolwiek odpłatności. Niektórzy autorzy uważają, że świadczenie wzajemne należy tu łączyć z uprawnieniem podmiotu
obciążonego opłatą do korzystania ze środowiska [10, s. 102].
W Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej świadczenia pobierane od podmiotów zanieczyszczających środowisko służą finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych. Świadczenia te, określane przez ustawodawców jako opłaty, stanowią przychody funduszy celowych. Takie opłaty odróżnia się często
w literaturze od podatków ekologicznych stanowiących wspólnie z innymi dochodami źródło pokrycia wydatków budżetowych [24, s. 31]. Podział ten ma w pewnym
stopniu charakter umowny.
W polskim prawie fundusz celowy rozumie się jako fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań [27]. W literaturze finansowej fundusz
celowy jest czasami definiowany jako powiązanie wydatków na wskazane cele
Przedmiot opłaty lub podatku to odpowiednio zjawisko, sytuacja, stan faktyczny lub prawny,
z którymi ustawodawca łączy obowiązek uiszczenia opłaty (podatku).
3
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z przychodami pochodzącymi ze ściśle określonych źródeł [9, s. 46]. To wiązanie
określonych dochodów z wydatkami (earmarking) odróżnia gospodarkę funduszową od gospodarki budżetowej.
W porównaniu z budżetowymi zasadami gromadzenia i wydatkowania środków
publicznych zasady gospodarki opartej na funduszach celowych pozwalają na łatwiejsze przesuwanie niewykorzystanych w danym roku środków finansowych na
lata następne. Z jednej strony zabezpiecza to nieprzerwane finansowanie tych samych zadań z nagromadzonych zasobów, z drugiej daje znacznie większą swobodę
i − co za tym idzie − elastyczność w dysponowaniu środkami finansowymi [23,
s. 72]. Mimo pewnych zalet funduszy celowych w literaturze finansowej podaje się
wiele zastrzeżeń co do tej formy gospodarowania środkami publicznymi. Tworzenie
wielu funduszy celowych może bowiem prowadzić do rozdrobnienia gospodarki finansowej państwa, zaciemniać jej obraz, a także ograniczać możliwości sprawowania kontroli nad całością tej gospodarki przez organy władzy prawodawczej. W rezultacie może dojść do usztywnienia gospodarowania środkami publicznymi w całym
sektorze finansów publicznych.
Celowe fundusze ekologiczne można określić jako fundusze dysponujące wyodrębnionymi środkami publicznymi przeznaczanymi na zadania z zakresu ochrony środowiska [19, s. 9]. Przychodami takich funduszy mogą być wpływy uzyskiwane za pośrednictwem instrumentów polityki ochrony środowiska (opłat, kar
pieniężnych).
Niektórzy autorzy, mając na uwadze negatywne aspekty gospodarki funduszowej, są przeciwni wiązaniu opłat i podatków ekologicznych z określonymi celami4.
Kontrargumentujący z kolei dostrzegają możliwość zmniejszenia oporu podmiotów
korzystających ze środowiska wobec opłat i podatków ekologicznych wykorzystywanych na określone cele [28, s. 181]. Powoływanie ekologicznych funduszy celowych może również, według niektórych badaczy, korygować nieprawidłowości wynikające z braku motywacyjnych funkcji opłat i innych instrumentów polityki
ekologicznej [12, s. 17].

3. Opłaty ekologiczne a fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej
Opierając się na definicji przyjętej przez Eurostat, można przyjąć, że w Polsce
istnieje co najmniej kilkanaście opłat i podatków, które należy traktować jako opłaty
lub podatki ekologiczne5. W literaturze przedmiotu najwięcej uwagi poświęca się
4
Np. W. Oates, autor publikacji pt. Pollution Charge as a Source of Public Revenues wydanej
w Berlinie w 1993 r. w pracy pod redakcją H. Giersch: Economic Progress and Environmental Concerns, cyt. za [28, s. 180].
5
Do podatków ekologicznych obowiązujących w Polsce można niewątpliwie zaliczyć akcyzę na
paliwa silnikowe, gaz, energię elektryczną oraz samochody osobowe, a także lokalny podatek od środków transportowych.
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a) Wpływy z tytułu opłat za składowanie odpadów (po pewnych odliczeniach i zwiększeniach) stanowią
w 50% przychód fundusz gminy, a w 10% – przychód funduszu powiatu, na obszarze których składowane są
odpady. Pozostałe środki rozdzielane są między fundusze wojewódzkie i Narodowy Fundusz zgodnie z przedstawionym na rysunku sposobem podziału. b) Dotyczy opłat za odbieranie odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych ustalanych decyzją administracyjną w przypadku niezawarcia przez właścicieli nieruchomości odpowiednich umów. Środki z tych opłat są wyodrębniane w ramach gminnych funduszy
i przeznaczane na organizację odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w stosunku do tych właścicieli nieruchomości. c) Opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych
wodami stanowią zasadniczo dochód budżetu państwa. Jedynie opłaty dotyczące gruntów pokrytych wodami
istotnymi dla kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej stanowią przychód
NFOŚiGW. d) W Narodowym Funduszu tworzone są dwa subfundusze (górniczy i geologiczny) na podstawie wpływów z tytułu opłat uregulowanych w ustawie Prawo górnicze i geologiczne. e) 70% środków z tytułu opłaty NFOŚiGW przekazywane jest funduszom wojewódzkim, które z kolei przekazują środki gminom
(związkom gmin). Podział środków między poszczególne fundusze wojewódzkie i następnie między poszczególne gminy (związki gmin) następuje proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu przez te podmioty.

Rys. 1. Rozdysponowanie wpływów z opłat ekologicznych między poszczególne fundusze
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie aktów prawnych regulujących funkcjonowanie opłat i funduszy.
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jednak opłatom ekologicznym odprowadzanym na fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej. Opłaty te w dość wyraźny sposób pełnią funkcję bodźcową,
pozwalając równocześnie gromadzić środki finansowe służące finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych.
Podział środków gromadzonych za pomocą tych opłat między fundusze ochrony
środowiska poszczególnych szczebli przedstawiono na rys. 1.
Opłaty ekologiczne będące przychodami funduszy ochrony środowiska można
podzielić na dwie grupy ze względu na sposób przeznaczania środków finansowych
gromadzonych dzięki tym opłatom. Pierwszą wyodrębnioną w ten sposób grupę
tworzą opłaty przeznaczane na różnorodne wydatki finansowane z funduszy (oczywiście wydatki te muszą być zgodne z celami, dla których powołano fundusze),
drugą grupę – opłaty przeznaczane na finansowanie jedynie ściśle określonych zadań. Do pierwszej grupy należy zaliczyć opłaty uregulowane w ustawie Prawo
ochrony środowiska [26] stanowiące przychody funduszy wszystkich szczebli oraz
opłaty za usunięcie drzew lub krzewów odprowadzane na fundusze gminne6 (rys. 1).
Drugą grupę stanowią opłaty gromadzone niekiedy wraz z karami pieniężnymi na
tzw. subfunduszach tworzonych w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej7. Obecnie w ramach Narodowego Funduszu wyodrębnionych jest 9 subfunduszy (subfundusz opłat produktowych tworzy w rzeczywistości kilka subfunduszy z tytułu opłat produktowych za opakowania oraz za
poszczególne produkty). Oprócz subfunduszy uwzględnionych na rys. 1 istnieje
jeszcze subfundusz tworzony na podstawie wpływów z tytułu kar przewidzianych
w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych [25].
O zasobności funduszy ochrony środowiska w największym stopniu decydują
opłaty, które od 2002 r. regulowane są ustawą Prawo ochrony środowiska [26], a więc
opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wody, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz składowanie odpadów (tab. 1). W 2006 r.
wyjątkowo duże środki uzyskano na subfunduszu tworzonym na podstawie wpływów z tytułu opłat związanych z wyeksploatowanymi pojazdami, dzięki czemu
łączne wpływy funduszy z tytułu opłat i kar ekologicznych osiągnęły najwyższy do
tej pory poziom 2,4 mld zł. Dane zawarte w tab. 1 świadczą dodatkowo o stosunkowo niewielkim znaczeniu finansowym kar pieniężnych.
Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych mają różne znaczenie finansowe dla
poszczególnych funduszy. W przypadku funduszy nieposiadających osobowości
prawnej, czyli funduszy gminnych i powiatowych, wpływy te stanowią niemal 100%
6
Podobne uwagi dotyczą kar pieniężnych uregulowanych w ustawach przewidujących określone
opłaty.
7
Od 2008 r. obowiązywać będą opłaty wykazujące cechy opłat należących do obydwu wyodrębnionych grup. Chodzi tu o opłaty produktowe przewidziane w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Opłaty te będą przychodami Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jedynie wpływy z opłat (i kar obowiązujących już
w 2007 r.) stanowiące przychody NFOŚiGW będą gromadzone na wyodrębnionym subfunduszu.
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całkowitych przychodów. Opłaty i kary stanowią mniejszy odsetek ogólnych przychodów funduszy działających na szczeblu centralnym i regionalnym8. Wynika to
z faktu, że Narodowy Fundusz i fundusze wojewódzkie osiągają dodatkowe przychody finansowe w postaci odsetek z oprocentowania udzielonych pożyczek oraz
odsetek od lokowania przejściowo wolnych środków.
Tabela 1. Wielkość i struktura wpływów z tytułu opłata) i kar ekologicznych stanowiących przychody
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 2002-2006
Wyszczególnienie

2002

2003

2004

2005

2006

w mln zł
Opłaty i kary razem, w tym:

2093,7

1884,2

1975,0

1612,7

2354,0

–– opłaty przewidziane w ustawie
Prawo ochrony środowiska

1717,2

1486,6

1623,3

1244,4

1576,1

15,0

10,7

31,7

15,7

4,4

–– opłaty i kary za usunięcie drzew
lub krzewów

221,2

198,8

115,8

137,3

155,4

–– opłaty i kary gromadzone
na subfunduszach

140,3

188,1

204,2

215,3

618,1

–– kary pieniężne

% wpływów z poszczególnych rodzajów opłat i kar we wpływach z opłat i kar ogółem
Opłaty w ustawie POŚ
Kary pieniężne
Opłaty i kary za usunięcie drzew
lub krzewów
Opłaty i kary gromadzone
na subfunduszach
a)

82,0

78,9

82,2

77,2

67,0

0,7

0,6

1,6

1,0

0,2

10,6

10,6

5,9

8,5

6,6

6,7

10,0

10,3

13,4

26,3

W tym opłaty o charakterze sankcyjnym (opłaty podwyższone bądź opłaty dodatkowe).

Źródło: opracowanie własne na podstawie [20].

Na rysunku 2 zaprezentowano wielkość i strukturę wpływów z opłat regulowanych obecnie ustawą Prawo ochrony środowiska [26]. Dane dotyczą wpływów gromadzonych przez podmioty posiadające rachunki do przyjmowania wpłat z tytułu
opłat, a więc środków jeszcze przed przekazaniem na konta poszczególnych funduszy9. Z rysunku wynika, że w latach 1990-1998 wpływy z tytułu przedmiotowych
8
W latach 2002-2006 opłaty i kary ekologiczne stanowiły od 63 do 87% przychodów tych funduszy.
9
Dane dotyczą wpływów gromadzonych przez podmioty posiadające rachunki do przyjmowania
wpłat z tytułu opłat, a więc środków jeszcze przed przekazaniem na konta poszczególnych funduszy.
Przedstawione dane należy traktować jedynie orientacyjnie ze względu na inne uregulowania prawne
obowiązujące przed 2002 r. (m.in. środki z opłat gromadzone były wtedy przez wojewodów).

Księga1.indb 97

2009-08-26 13:39:21

98

Michał Ptak

opłat zwiększały się szybko z roku na rok. Wpływy uzyskane w 1998 r. (1,58 mld zł)
były niemal najwyższe wśród tych, jakie zgromadzono w całej historii funkcjonowania funduszy ochrony środowiska. W kolejnych latach wpływy z tytułu opłat ekologicznych były dość stabilne i kształtowały się w granicach 1,3-1,5 mld zł (w ujęciu
realnym oznacza to oczywiście spadek wpływów w kolejnych latach). Wpłaty, jakie
zanotowano w latach 2002 i 2005, odbiegające znacznie od średniego poziomu wynoszącego ok. 1,4 mld zł, wynikały w dużym stopniu ze zmian przepisów prawnych
regulujących terminy płatności opłat [6, s. 4-5; 7, s. 4].

Rys. 2. Wielkość i struktura wpływów z tytułu wybranych opłat ekologicznych zgromadzonych
w urzędach marszałkowskich w latach 1990-2006
Źródło: opracowanie własne na podstawie [20; 11].

W strukturze wpływów (rys. 2) z opłat pobieranych obecnie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska [26] dominujące znaczenie mają wpływy z opłat za
zanieczyszczanie powietrza stanowiące w przybliżeniu połowę środków gromadzonych przez urzędy marszałkowskie. Opłaty te pobierane są za wprowadzanie 63. różnych substancji do powietrza. Dostępne dane zawarte w sprawozdaniach funduszy
za lata 1997-2001 oraz szacunki własne wskazują, że około 50% całkowitych wpływów uzyskanych dzięki opłatom emisyjnym stanowią wpływy z tytułu opłat za emisję dwutlenku siarki, a 14-20% – wpływy z opłat za wprowadzanie do powietrza
tlenków azotu10. Opłaty za emisję dwutlenku węgla, tlenku węgla i pyłów stanowią
10
We wcześniejszych latach wpływy z tytułu opłat za emisję dwutlenku siarki i tlenków azotu
wyodrębniane były na subfunduszach. Aktualną strukturę wpływów z tytułu opłat emisyjnych można
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po kilka procent wpływów. Udział środków z tytułu opłat za emisję pozostałych
substancji w łącznych wpływach z tytułu opłat emisyjnych jest znikomy.
Znaczenie finansowe poszczególnych opłat emisyjnych należałoby uwzględnić
w przypadku ewentualnego wprowadzenia podatku produktowego od paliw11 bądź
też w przypadku ustanowienia planowanych systemów handlu uprawnieniami do
emisji dwutlenku siarki czy tlenków azotu. Co prawda, fakt uczestnictwa instalacji
w handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla nie zwalnia obecnie z opłat
emisyjnych, jednak w przyszłości wraz ze zmianą systemu rozdziału uprawnień oraz
wzrostem cen uprawnień mogą się pojawić naciski do rezygnacji z jednego z tych
instrumentów.
O ile opłaty przewidziane w ustawie Prawo ochrony środowiska [26], a także
opłaty za usunięcie drzew i krzewów mają bardziej „ogólne” przeznaczenie w ramach poszczególnych funduszy, o tyle opłaty odprowadzane na subfundusze mogą
być przeznaczane jedynie na finansowanie z góry określonych zadań wyszczególnionych w ustawie Prawo ochrony środowiska (art. 401, 401a i 402). W niektórych
przypadkach w przepisach prawa określone są dodatkowo formy i kryteria gospodarowania środkami gromadzonymi na subfunduszach.
Tabela 2 zawiera informacje o wpływach z tytułu poszczególnych opłat odprowadzanych na subfundusze w latach 2002-2006. Z przedstawionych danych wynika,
że w 2006 r. wydatki subfunduszy były niemal 4-krotnie mniejsze od środków zgromadzonych na tych subfunduszach. Należy jednak pamiętać, że dane o wydatkach
nie uwzględniają pożyczek udzielonych przez NFOŚiGW. Poza tym środki zgromadzone dzięki niektórym opłatom (np. dotyczącym recyklingu wyeksploatowanych
pojazdów) wydatkowane były dopiero w 2007 r.
Tworzenie subfunduszy (zjawisko określane jako wewnętrzny earmarking) jest
oceniane negatywnie [19, s. 46]. W samych sprawozdaniach funduszy wskazuje się,
że rozwiązanie to może prowadzić do utrzymywania wysokiego stanu środków pieniężnych na wyodrębnionych funduszach, a w rezultacie – do ograniczenia możliwości finansowania innych przedsięwzięć [21, s. 17]. O tym, że środki pieniężne
gromadzone na subfunduszach nie zawsze są wydatkowane, przekonuje rys. 3 przedstawiający porównanie wpływów z tytułu poszczególnych opłat produktowych oraz
rozmiarów pomocy udzielonej ze zgromadzonych w ten sposób środków.
oszacować, opierając się na publikowanych przez GUS danych o emisjach poszczególnych substancji
pochodzących z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza; zob. [14, s. 80-83].
11
W 2007 r. Komisja Europejska zaproponowała, by na minimalne stawki podatków od poszczególnych nośników energii (obecnie minimalne stawki, jakie obowiązane są stosować państwa członkowskie, przewidziane są w dyrektywach [2; 3]) składała się stawka podatku uzależnionego od wartości opałowej paliwa i stawka podatku ekologicznego uzależnionego od emisji zanieczyszczeń
związanych ze spalaniem danego paliwa. Instalacje uczestniczące w handlu emisjami miałyby zostać
zwolnione z odpowiedniej części podatku ekologicznego [8].
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Tabela 2. Wpływy z tytułu opłat i kar gromadzonych na subfunduszach utworzonych w ramach
NFOŚiGW w latach 2002-2006 (w mln zł)
Wyszczególnienie

2002

2003

2004

2005

2006

Opłaty i kary gromadzone na subfunduszach,
z czego:

140,3

188,1

204,2

215,3

618,1

–– opłaty i kary wynikające z ustawy Prawo
energetyczne

–

–

–

–

2,5

–– opłaty z tytułu handlu uprawnieniami
do emisji

–

–

–

0,0a)

54,0

–– opłaty za substancje zubażające warstwę
ozonową

–

–

–

–

2,8

–– opłaty wynikające z ustawy Prawo
wodneb)

–

–

–

4,7

4,1

–– opłaty produktowe

–

9,2

8,5

6,3

6,4

–– opłaty z tytułu recyklingu
wyeksploatowanych pojazdów

–

–

–

–

340,8

140,3

178,8

195,7

199,7

203,6

1,9

1,6

1,2

1,7

2,8

138,4

177,3

194,6

198,0

200,8

• opłaty za uzyskanie pozwolenia
zintegrowanego

–

–

–

4,6

3,9

Wydatki z subfunduszy ogółem

.

.

137,3

138,2

157,6

–– opłaty z tytułu działalności górniczej,
z czego:
• opłaty koncesyjne
• opłaty eksploatacyjne

a) W 2005 r. przychody z tytułu opłat związanych z funkcjonowaniem handlu uprawnieniami do
emisji wyniosły 3,1 tys. zł. b) Opłaty określone w art. 142 ustawy Prawo wodne stanowiły pierwotnie
dochód środka specjalnego prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [20].

Choć w funkcjonowaniu funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej dostrzega się pewne mankamenty, to większość ekspertów opowiada się za dalszym
ich istnieniem [5, s. 139]. Nie wolno bowiem zapominać, że fundusze odgrywają
niezwykle istotną rolę w polskim systemie finansowania ochrony środowiska. Udzielają one pomocy (w różnych formach) jednostkom samorządu terytorialnego oraz
przedsiębiorstwom. Rozmiary udzielonej pomocy powodują, że w latach 2002-2006
udział funduszy ochrony środowiska w finansowaniu inwestycji ochronnych w Polsce kształtował się w granicach 21-26%. Ze względu na konieczność realizacji zobowiązań akcesyjnych Polski w ochronie środowiska udział funduszy w nakładach na
ochronę środowiska w kolejnych latach powinien być zbliżony do obecnego [13].

Księga1.indb 100

2009-08-26 13:39:21

Opłaty służące ochronie środowiska a ekologiczne fundusze...

101

Rys. 3. Wpływy z tytułu opłat produktowych i środki przekazane z subfunduszy tworzonych
w NFOŚiGW na podstawie wpływów z tytułu tych opłat w latach 2002-200512
Źródło: opracowanie własne na podstawie [20].

Rys. 4. Wpływy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a finansowanie
ochrony środowiska przez ten fundusz w latach 2002-2006 (w mln zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie [20].
Wpływy z opłat dotyczą okresu 2002-2005, natomiast kwoty udzielonych dotacji i pożyczek
obejmują okres o 5 miesięcy dłuższy (tzn. według stanu z 31 maja 2006 r.).
12
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Rysunek 4 zawiera porównanie wpływów Narodowego Funduszu z tytułu opłat
i kar ekologicznych oraz rozmiarów pomocy udzielonej przez ten fundusz w latach
2002-2006. Z rysunku wynika, że pomoc finansowa kilkakrotnie (w 2005 r. przeszło
trzykrotnie) przekracza wpływy gromadzone dzięki instrumentom ochrony środowiska. Sytuacja ta wynika z rewolwingowego (odnawialnego) charakteru Narodowego
Funduszu. Duże możliwości w zakresie finansowania przedsięwzięć proekologicznych wiążą się tu ze środkami uzyskiwanymi z tytułu zwrotu rat wcześniej udzielonych pożyczek oraz ich oprocentowania [1, s. 220-221]. Należy zaznaczyć, że podobna sytuacja ma miejsce w funduszach wojewódzkich, które – podobnie jak
NFOŚiGW – wyposażone są w osobowość prawną.

4. Opłaty ekologiczne odprowadzane na pozostałe fundusze celowe
Opłaty i należności związane z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych i leśnych stanowią odpowiednio przychody Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz
Funduszu Leśnego. Opłaty ekologiczne w dość istotny sposób decydują o zasobności pierwszego z funduszy. W przychodach Funduszu Leśnego opłaty, kary i odszkodowania stanowią w ostatnich latach jedynie 13-20%. Wymienione fundusze zalicza
się niekiedy do funduszy ekologicznych, choć w praktyce udział środków wydatkowanych na działania związane z ochroną środowiska jest niewielki.
Do opłat ekologicznych można również zaliczyć opłatę paliwową pobieraną
w związku z wprowadzaniem na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu do
napędu pojazdów13. Stanowi ona przychody Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu Kolejowego. Fundusze te realizują odpowiednio zadania związane z rozwojem infrastruktury drogowej i kolejowej. Na Krajowy Fundusz Drogowy odprowadzane są również wpływy z tytułu opłat drogowych (m.in. opłat za przejazd pojazdu
samochodowego po drogach publicznych).

5. Zakończenie
Poziom finansowania ochrony środowiska w Polsce jest niewątpliwie w pewnym stopniu związany z rozmiarami wpłat z tytułu opłat i kar ekologicznych. Wydaje się jednak, że funduszowa funkcja niektórych opłat nie jest realizowana obecnie
w odpowiednim stopniu. Świadczy o tym fakt, że wpływy z tytułu opłat regulowanych ustawą Prawo ochrony środowiska [26], a więc opłat decydujących w największym stopniu o zasobności funduszy ochrony środowiska, od dłuższego już czasu
kształtują się w granicach 1,3-1,5 mld zł. Co prawda, w ostatnich latach Narodowy
Fundusz wyposażony został we wpływy z kilku nowych opłat, w większości przypadków nie są to jednak kwoty znaczne. Wyjątkiem są jedynie opłaty przewidziane
13
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w ustawie o pojazdach wycofanych z eksploatacji, które w 2006 r. przyniosły istotne
przychody. Zgromadzone dzięki tej opłacie środki mogą być jednak kierowane wyłącznie na przedsięwzięcia związane z przekazywaniem wyeksploatowanych samochodów do recyklingu oraz z demontażem tych samochodów.
Wydaje się, że nie można jednoznacznie ocenić praktyki tworzenia subfunduszy
w ramach NFOŚiGW. Z jednej strony subfundusze te zabezpieczają niewątpliwie
wydatkowanie środków na wybrane cele (np. w literaturze fachowej uważa się, że
wyodrębnienie środków z tytułu opłaty eksploatacyjnej pozwoliło stworzyć stabilne
i pewne źródło finansowania polskiej geologii [22, s. 392]). Redystrybucja wpływów zgromadzonych dzięki opłatom ekologicznym odbywa się w ramach jednej,
funkcjonującej od dawna instytucji, co także można ocenić pozytywnie. Z drugiej
jednak strony utrzymywanie wysokich środków pieniężnych na rachunkach subfunduszy może w pewnym stopniu ograniczać możliwości finansowania innych przedsięwzięć. Źródłem negatywnych zjawisk może być również powiązanie wpływów
z tytułu opłat ekologicznych z dotacjami i pożyczkami udzielanymi określonym
podmiotom. Warto zwrócić uwagę na niezadowolenie firm zajmujących się recyklingiem samochodów, jakie wzbudził projekt zmniejszenia restrykcyjności opłat za
brak sieci [17, s. 6]. Potencjalny spadek wpływów Narodowego Funduszu z tytułu
opłat pobieranych od importerów samochodów oznacza bowiem mniejsze rozmiary
pomocy udzielanej firmom recyklingowym ze środków funduszowych.
Można przypuszczać, że w bliższej lub dalszej przyszłości opłaty ekologiczne
zostaną włączone w odpowiednich proporcjach do dochodów budżetu państwa i do
budżetu odpowiednich jednostek samorządowych. Być może zostaną jednak zachowane pewne formy powiązania wpływów z tytułu opłat ekologicznych z wydatkami
na ochronę środowiska. Mogłoby to polegać np. na wyodrębnieniu w budżecie środków z tytułu opłat ekologicznych. Tymi środkami dysponowałaby określona jednostka [15, s. 372]. Tego typu rozwiązania wprowadzone zostały w ostatnich latach
na Łotwie i w Estonii [19, s. 32-33; 18, s. 98, 143 ].
Możliwe jest, że wraz z szerszą reformą finansów publicznych nastąpi likwidacja niektórych celowych funduszy ekologicznych. Likwidację tę zakładał projekt
nowej ustawy o finansach publicznych z 2007 r. [16]. W projekcie ustawy zapisano,
że opłaty i kary ekologiczne będą gromadzone i redystrybuowane w identyczny jak
dotychczas sposób, jednak wpływy nie będą zasilać funduszy, ale budżety odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, a także – według
jednego z wariantów – województw). Identyczna jak dotychczas część środków stanowiłaby przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej pozbawionego już jednak osobowości prawnej. W projekcie znalazł się interesujący zapis nakazujący, by planowane wydatki z budżetów województw na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska nie mogły być niższe niż planowane dochody budżetu województwa z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
i administracyjnych kar pieniężnych na dany rok.
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ENVIRONMENTALLY RELATED CHARGES AND EARMARKED
ENVIRONMENTAL FUNDS IN POLAND
Summary
The paper presents the advantages and disadvantages of earmarking the revenue from environmentally related charges for financing environmental projects. This earmarking may have a form of public
environmental funds. Particular attention is paid to the Polish Funds for Environmental Protection and
Water Management which are important parts of the integrated system of financing environmental
protection in Poland. The author also presents the role of subfunds existing in the National Fund For
Environmental Protection and Water Management.
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„ÖKO-TEST” − źródło informacji
o proekologicznych produktach

1. Wstęp
Zmiana obecnego sposobu konsumpcji na przyjazny środowisku jest koniecznym warunkiem poprawy jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń1. Pomimo że
wiedza przeciętnego konsumenta na temat proekologicznych cech produktów stopniowo rośnie, w badaniach dotyczących wagi problemów środowiskowych większość ankietowanych uznaje problem ochrony środowiska za bardzo ważny, a konsumenci coraz częściej gotowi są zapłacić wyższą cenę za produkt przyjazny
środowisku2, to wyższy poziom wiedzy nt. oddziaływania produktów na środowisko
nie ułatwia jednak dokonania proekologicznych wyborów konsumpcyjnych.
Jakie informacje powinni posiadać kupujący, aby mogli dokonać właściwego
wyboru? Które informacje są dla konsumentów najbardziej istotne przy podejmowaniu decyzji o zakupie? Czy konsumenci są w stanie samodzielnie uzyskać potrzebne
informacje? Kto może im pomóc w dokonaniu proekologicznych zakupów? Celem
artykułu jest odpowiedź na te pytania przez analizę dostępu do informacji ułatwiających podjęcie proekologicznych wyborów konsumpcyjnych na rynku polskim oraz
przez charakterystykę niemieckiego wydawnictwa ÖKO-TEST jako przykładu źródła takich informacji.

2. Proekologiczne cechy produktów3
Produkt przyjazny środowisku4 to produkt, którego wszystkie fazy cyklu życia
charakteryzują się presją na środowisko niższą od tej, jaką wywierają produkty alternatywne. W przedstawionej definicji produkt proekologiczny może być rozumiany
zarówno jako dobro, jak i usługa.
Szerzej na ten temat: [10, s. 344-355].
Por. np. [4; 7].
3
Szerzej na ten temat: [11, s. 97-110].
4
Zamiennie będą stosowane terminy: „ekoprodukt”, „produkt proekologiczny”.
1
2
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Definicja ta podkreśla kluczową rolę następujących cech ekoproduktów [4,
s. 181]:
•• koncentracji równocześnie na wymogach ekologicznych i społecznych,
•• orientacji na ciągłe ulepszenia,
•• nacisku na znaczące zmiany,
•• wykorzystania produktów konwencjonalnych i konkurencyjnych do tworzenia
ciągłych i znaczących ulepszeń.
Docelowo, tj. w miarę rozwoju rynku ekoproduktów, kiedy staną się one powszechnie stosowane, produkcja i konsumpcja produktu proekologicznego powinny
mieścić się w ramach środowiskowej pojemności asymilacyjnej, a najlepiej być produkcją i konsumpcją kołową5.
W tabeli 1 przedstawiono cechy ekologiczne produktu we wszystkich fazach
cyklu życia. Wymienione kryteria dotyczą zarówno produktu, jak i opakowania.
Tabela 1. Cechy ekologiczne w poszczególnych fazach cyklu życia produktu
FAZA PROJEKTOWANIA – decydująca o ekologicznym i rynkowym sukcesie produktu
• uwzględnienie kryteriów ekologicznych w całym cyklu życia produktu
• dostosowanie wymogów ekologicznych do innych wymagań stawianych produktowi
FAZA NABYWANIA SUROWCÓW I MATERIAŁÓW
• współpraca z kooperantami, którzy dbają o zmniejszenie uciążliwości własnej firmy dla środowiska
• jeśli surowce sprowadzane są z krajów rozwijających się, to ich eksploatowanie nie powinno naruszać
środowiska przyrodniczego ani opierać się na wyzyskiwaniu pracowników
• preferowanie surowców wtórnych z recyklingu
• preferowanie surowców naturalnych i odnawialnych oraz nadających się do powtórnego wykorzystania
lub przetworzenia (w sposób energooszczędny i bez szkodliwych emisji)
• wycofanie lub minimalizacja zużycia substancji toksycznych (jak m.in.: ołów, rtęć, kadm, organiczne
związki cyny, pestycydy, PCW, freony, antybiotyki i hormony – w hodowli)
• minimalizacja wpływu transportu surowców na środowisko
FAZA PRODUKCJI
• technologie mało- lub bezodpadowe
• zastępowanie rozwiązań „końca rury” działaniami prewencyjnymi (likwidacja „u źródła” emisji do powietrza, wody i gleby)
• proces nieszkodliwy dla zdrowia pracowników
• poszanowanie praw zwierząt wykorzystywanych w procesie produkcji
• energooszczędność całego procesu
• stosowanie czystszych paliw, np. gazu
• oszczędne gospodarowanie surowcami i materiałami
• powtórne wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych w miejscu ich powstawania (tzw. recykling zamknięty) lub poza miejscem ich powstawania, np. w innym procesie technologicznym (tzw. recykling
otwarty)

5

Księga1.indb 107

Por. np. [2, s. 71-100].

2009-08-26 13:39:22

108

Sabina Zaremba-Warnke

Tabela 1, cd.
FAZA DYSTRYBUCJI
• wybór rodzaju transportu najmniej szkodliwego dla środowiska (za stosunkowo mało uciążliwy uważa
się transport rowerowy wodny, kolejowy, kombinowany, tj. pociągi wożące samochody ciężarowe
w okresie największego nasilenia ruchu)
• preferowane krótkie trasy przewozu (im większa odległość, tym większe zużycie energii i większa emisja zanieczyszczeń)
• opakowania transportowe powinny być trwałe i nadające się do wielokrotnego użytku, nietworzące
szkodliwych odpadów nadające się do recyklingu
• proekologiczne wyposażenie miejsca wymiany
• proekologiczne zachowania dystrybutorów (np. przechowywanie artykułów spożywczych w czasie
transportu w sposób nieszkodliwy dla zdrowia)
FAZA UŻYTKOWANIA PRZEZ KONSUMENTA
• oszczędność energii i wody w czasie użytkowania
• minimalizowanie zawartości substancji szkodliwych dla środowiska
• użytkowanie produktu niewpływające negatywnie na zdrowie
• niska emisja zanieczyszczeń w czasie użytkowania lub jej brak
• biodegradalność
• możliwość wielokrotnego użytku
• trwałość, możliwość długotrwałego użytkowania i łatwej naprawy wyrobu
• minimalne opakowanie z materiałów umożliwiających ponowne wykorzystanie w sposób nietoksyczny
i energooszczędny (preferowane są w kolejności: papier, karton, drewno, szkło, metale)
FAZA POUŻYTKOWA (W TYM REDYSTRYBUCJA)
• możliwość recyklingu wyrobu i opakowania
• produkt po zużyciu nie staje się odpadem niebezpiecznym lub jeśli nie da się tego uniknąć, producent
przejmuje odpowiedzialność za bezpieczne składowanie odpadów niebezpiecznych
• zorganizowanie przez producenta odbioru zużytych wyrobów i ich opakowań
Źródło: opracowanie własne na podstawie [1, s. 45-46; 6, s. 3-6; 5, s. 19, 58-59].

W tabeli 1 wyspecyfikowano cechy ekologiczne dóbr materialnych. W przypadku usług cechy ekologiczne dotyczą fazy projektowania oraz świadczenia usługi, co
najczęściej pokrywa się z fazą użytkowania produktów przez konsumenta. Należy
jednak pamiętać, że również produkty wspomagające proces świadczenia usługi powinny spełniać wspomniane wymogi we wszystkich fazach cyklu życia.
Aby odnieść sukces rynkowy, ekoprodukty powinny spełniać następujące najważniejsze warunki [4, s. 191]:
•• ekoprodukt powinien zaspokajać rzeczywiste potrzeby i pragnienia konsumentów (należy unikać wrażenia tworzenia „nowości” na siłę),
•• ekoprodukt musi być akceptowany przez konsumentów pod względem zarówno
funkcji podstawowych, jak i wymogów środowiskowych,
•• jakość środowiskową ekoproduktów należy odpowiednio „zakomunikować” konsumentom przez nazwę, markę, projekt, opakowanie, promocję produktu,
•• ekoprodukty powinny przewyższać produkty konkurencyjne lub dorównywać
im pod względem cech użytkowych, ekologicznych, ceny i dostępności,
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ekoprodukt musi być wspomagany przez prośrodowiskową orientację przedsiębiorstwa we wszystkich dziedzinach działalności (firma powinna ulepszać zarówno produkt, jak i system produkcji oraz organizację pracy).

3. Dostęp do informacji na temat proekologicznych cech
produktów na rynku polskim
Przedstawione kryteria proekologiczności produktów są bardzo ogólne. Każde
z nich w odniesieniu do konkretnego produktu wymaga uszczegółowienia, m.in.
znajomości substancji wchodzących w skład produktu (szczególnie ich oddziaływania na środowisko i bezpośrednio na zdrowie człowieka), parametrów zużycia surowców, energii, emisji substancji szkodliwych w procesie produkcji i konsumpcji.
Taki poziom wiedzy nie jest dostępny dla przeciętnego konsumenta. Trudno też
oczekiwać, że konsument samodzielnie podejmie trud zbierania szczegółowych
i specjalistycznych informacji o wszystkich produktach, które konsumuje. Nawet
konsumenci z wyższym poziomem świadomości ekologicznej na ogół nie są w stanie samodzielnie uzyskać informacji, czy dany produkt jest rzeczywiście przyjazny
środowisku.
Funkcję ułatwiającą wybór ekoproduktów pełnią znaki ekologiczne. Jednak
w Polsce asortyment produktów ekoznakowanych jest ograniczony. Ponadto brakuje
skutecznego systemu promocji funkcjonujących znaków ekologicznych. Cenne inicjatywy – podejmowane głównie przez niedochodowe organizacje proekologiczne
– są przysłowiową kroplą w morzu potrzeb na drodze do konsumpcji zrównoważonej. Przykładem są działania Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w ramach
kampanii społecznej Kupuj odpowiedzialnie, której celem jest zwrócenie uwagi na
wybory konsumpcyjne: „co kupujemy, od kogo kupujemy, jakie są tego skutki i czy
rzeczywiście jest nam to potrzebne” [9]. W ramach kampanii m.in. rozprowadzane
są poradniki dotyczące proekologicznej konsumpcji oraz dostępna jest strona www.
ekonsument.pl.
Wspomniane inicjatywy dotyczą wybranych grup produktów i często docierają
jedynie do wybranych grup konsumentów – tych z wyższym poziomem wiedzy nt.
związków między społeczeństwem i przyrodą. Zdecydowanie brakuje w Polsce powszechnie dostępnego i znanego źródła informacji dotyczących oddziaływania na
środowisko wszystkich produktów konsumpcyjnych.
Interesującym przykładem takiego źródła informacji na rynku niemieckim jest
„ÖKO-TEST”.

4. Charakterystyka „ÖKO-TEST”
Pierwsza gazeta zawierająca m.in. tzw. ekotest (niem. ÖKO-TEST) została opublikowana przez Neugier-Verlag GmbH Berlin pt. „Nuegier-Illustrierte Zeitschrift
mit ÖKO-TEST“ (1983 nr 04/05). Reakcja czytelników pokazała, że największe
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zainteresowanie budzi ÖKO-TEST, dlatego też czasopismo ukazało się tylko raz.
Redakcja opracowała nową koncepcję magazynu i po zmianie struktury wydawnictwo zostało przekształcone w 1985 r. w ÖKO-TEST Verlag Gmbh we Frankfurcie
nad Menem. Od 29.07.2002 r. firma funkcjonuje jako ÖKO-TEST Holding AG.
50,0002% udziałów należy do Deutsche Druck und Verlagsgesellschaft6, pozostałe
udziały należą do 1500. wspólników ÖKO-TEST GmbH & CoKG. W 2006 r. nakład
wyniósł 180 000 egzemplarzy (w tym 73 400 stanowił abonament), firma zatrudniała 65. pracowników, sprzedaż wyniosła 10,8 mln euro, a wydawnictwo oszacowało,
że miało 2,11 mln czytelników – oprócz Niemiec także w Austrii, Szwajcarii, krajach Beneluksu i Hiszpanii [8] .
Podtytuł ÖKO-TEST: „Richtig Gut Leben”, odzwierciedla główny cel wydawnictwa, którym jest edukacja konsumentów przez informowanie – bez zakazów i nakazów. Konsument na podstawie zamieszczonych testów i artykułów może dokonać
wyboru produktów proekologicznych.
Obecnie ÖKO-TEST proponuje czytelnikom obszerną ofertę publikacji7 po
przystępnych cenach [8]:
•• „ÖKO-TEST Magazin” – miesięcznik zawierający testy nowych produktów
(z możliwością abonamentu),
•• „ÖKO-TEST Kompakt” – miesięcznik poświęcony wybranym problemom zawierający szersze ujęcie niż w magazynie,
•• „ÖKO-TEST Ratgeber” – ukazuje się co 2 miesiące jako poradnik poświęcony
wybranemu tematowi, np. kosmetykom, żywności, napojom, produktom dla niemowląt itp.,
•• „ÖKO-TEST Jahrbücher” – rocznik z wszystkimi testami z danego roku,
•• „ÖKO-TEST Sonderhefte” – nieregularne wydania na specjalne tematy (np.
„Podręcznik budowania zdrowego domu”) – często w formie kieszonkowej albo
CD-ROM.
Wydawnictwo jest również dostępne on-line na stronie www.oekotest.de. Homepage odwiedza miesięcznie ok. 320 000 czytelników, a strona jest używana 2,5 mln
razy na miesiąc [8].
Od 1985 r. redakcja „ÖKO-TEST” przetestowała 60 000 produktów. Są to ogólnodostępne produkty obecnie oferowane na rynku. Od listopada 2003 r. „ÖKO-TEST” prowadzi akcję: „ÖKO-TEST sprawdzi twój produkt” – czytelnicy przysyłają nazwy używanych produktów z danej grupy (np. kremów do twarzy), a redakcja
przeprowadza testy dziesięciu najczęściej używanych.
„ÖKO-TEST” ma na swoim koncie wiele sukcesów m.in. tak spektakularnych,
jak wykrycie pestycydów w kremach dla niemowląt (1986 r.), substancji trujących
w żywności dla niemowląt (1994 r.) czy BSE w pasztecie (2000 r.) [8].

6
7
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Najważniejszym kryterium każdego testu jest ryzyko zdrowotne związane z konsumpcją danego produktu. Inne kryteria proekologiczne są zmienne – zależą od rodzaju testowanego produktu.
W tabeli 2 przedstawiono przykładowe kryteria ekotestu kremów do twarzy.
Tabela 2. Charakterystyka kryteriów ekotestu kremów do twarzy
Kryteria

Charakterystyka kryterium

Oferent

nazwa producenta

Cena

cena za 50 ml w euro

Formaldehydy

substancje kancerogenne, wywołują alergię, podrażnienia
śluzówki

Związki halogenorganiczne

substancje, takie jak np. chlor, brom, jod, wywołują
alergie, są kancerogenne

Związki zapachowe

substancje zapachowe – mogą wywoływać alergie

Policykliczne związki piżmowe

akumulują się w tkance tłuszczowej i mogą uszkodzić
wątrobę

Parafiny/związki ropopochodne/silikony przedostają się do skóry i powodują alergie
Filtry UV

filtry UV – często są szkodliwe dla zdrowia

Ogólna ocena zawartości

ocena w skali sześciostopniowej8

Dodatkowe wady

inne – zmienne w zależności od produktu − kryteria
proekologiczności

Test dodatkowych wad

ocena w skali sześciostopniowej

Dodatkowe

inne ważne informacje, np. odnośnie do opakowania;
zmienne w zależności od produktu

Ogólna ocena

ocena w skali sześciostopniowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie [3, s. 100-103].8

Redakcja „ÖKO-TEST” stosuje sześciostopniową skalę ocen. Każdej ocenie
przyporządkowany jest określony kolor, co bardzo ułatwia konsumentom analizę
testów. W tabeli 3 zaprezentowano oceny produktów stosowane przez „ÖKO-TEST”.
Produkty proekologiczne z oceną bardzo dobrą (kolor zielony) i dobrą (kolor
seledynowy) są zdecydowanie polecane konsumentom przez „ÖKO-TEST”. Decyzję o zakupie produktów z niższymi ocenami konsument podejmuje na własną odpowiedzialność, wiedząc, jakie ryzyko wiąże się z takim wyborem.
Do testów każdej grupy produktów załączona jest legenda z dodatkowymi informacjami i opisem stosowanej w teście metody. Ponadto w każdym magazynie zamieszczony jest słowniczek objaśniający użyte w teście kryteria (m.in. objaśnienia
dotyczące substancji chemicznych).
8
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Tabela 3. Skala ocen stosowana przez „ÖKO-TEST”
Ocena
Sehr gut (bardzo dobry)
Gut (dobry)
Befriedigend (zadowalający)
Ausreichend (dostateczny)
Mangelhaft (mierny)
Ungenügend (niedostateczny)

Kolor
zielony
seledynowy
jasnożółty
żółty
różowy
czerwony

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8].

Wyboru kryteriów do ekotestów redakcja dokonuje na podstawie konsultacji z
ekspertami, specjalistycznej literatury, stosuje także kryteria Technischer Überwachungs-Verein (Związek Kontroli Technicznej) lub Deutsche Industrie Norm (Normy Niemieckie).
Przed opublikowaniem wyników testu redakcja przesyła informację do producenta, dając mu czas na reakcję. Wiarygodność „ÖKO-TEST” potwierdza m.in. fakt,
że testy tego samego produktu zlecane są kilku niezależnym laboratoriom oraz że −
jak dotąd − redakcja „ÖKO-TEST” wygrała ponad 100 spraw sądowych wytoczonych przez producentów po opublikowaniu negatywnych testów dotyczących ich
produktów9.
Firmy, których produkty otrzymały oceny pozytywne, mogą umieszczać ocenę
„ÖKO-TEST” na opakowaniach i wykorzystywać ją w kampaniach promocyjnych.
Ocena ta pełni więc również funkcję znaku ekologicznego, a równocześnie stanowi
darmową reklamę dla wydawnictwa.
Ponieważ publikacje „ÖKO-TEST” adresowane są do ogółu czytelników, testy
nie uwzględniają wszystkich kryteriów proekologicznych (por. tab. 1). Redakcja
skoncentrowała się na kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia, co wiąże się głównie
ze sprawdzaniem składu produktów lub jakości świadczonych usług. W każdym teście podana jest także cena produktu (w przypadku dóbr materialnych w przeliczeniu na jednostkę miary). Przeciętny konsument reaguje najsilniej na te dwa czynniki.
Inne − wybrane − kryteria proekologiczności są uwzględniane pod pozycją Dodatkowe. Natomiast w artykułach tematycznych poruszane są aktualne zagadnienia dotyczące wszystkich aspektów proekologiczności – konsumenci, zapoznając się z ich
treścią, stopniowo poszerzają swoją wiedzę ekologiczną. W publikacjach „ÖKO-TEST” umieszczane są też reklamy produktów i firm proekologicznych.

5. Zakończenie
Dokonanie proekologicznych wyborów konsumpcyjnych wymaga posiadania
specjalistycznej wiedzy, która nie jest dostępna dla przeciętnego konsumenta. Nawet
9

Księga1.indb 112

Tylko jeden raz redakcja „ÖKO-TEST” przegrała taką sprawę.

2009-08-26 13:39:23

,,ÖKO-TEST” – źródło informacji o proekologicznych produktach

113

konsument z wyższym poziomem świadomości ekologicznej nie jest w stanie samodzielnie zebrać wszystkich informacji dotyczących oddziaływania produktów na
środowisko.
Funkcjonujące na rynku polskim źródła informacji o proekologicznych cechach
dóbr i usług nie są powszechnie znane, a znalezienie i skorzystanie z nich zabiera
dużo czasu.
Przykładem ułatwienia konsumentom proekologicznego zakupu jest niemieckie
wydawnictwo „ÖKO-TEST”, które od ponad 20. lat publikuje wyniki zlecanych
przez siebie ekotestów. Każda publikacja „ÖKO-TEST” zawiera, oprócz przystępnie przedstawionych wyników ekotestów, interesujące artykuły tematyczne. Korzystanie z takiego źródła informacji o proekologicznych cechach produktów jest dla
konsumenta przyjemnością.
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‘‘ÖKO-TEST” − SOURCE OF INFORMATION
ABOUT ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTS
Summary
The article contains the analysis of accessibility on the Polish consumer products’ market of information about environmentally friendly products. The author states the lack of such information – it is
very difficult for common consumer to find some. The German magazine “ÖKO-TEST” is presented as
an example of a generally accessible source of information about products’ environmental features.
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ODNIESIENIE ETYKI ŚRODOWISKOWEJ
DO OBSZARÓW PRZYRODNICZO CENNYCH

1. Wstęp
Ochrona środowiska przyrodniczego to jedno z podstawowych wyzwań współczesności. Obecnie środowisko przyrodnicze jest bardzo zagrożone; uświadamiamy
sobie, jak słaba jest przyroda oraz jak łatwo można zniszczyć florę, faunę, a nawet
całe środowisko. W związku z tym coraz częściej poddaje się moralnej ocenie zachowanie człowieka wobec przyrody [17].
Człowiek jest sprawcą klęsk ekologicznych i zniszczeń wokół siebie. Zbędne
jest mnożenie następnych opisów zniszczonego środowiska przyrodniczego, ale
warto przytoczyć stwierdzenie: „Świat, jaki jest – każdy widzi”.
Postęp cywilizacyjny jest tak duży, że człowiek zaczyna funkcjonować w oderwaniu od przyrody, natomiast zdobyta wiedza o środowisku przyrodniczym świadczy o tym, że między człowiekiem a przyrodą występuje więź, istotna korelacja.
Człowiek jest częścią przyrody i bez środowiska przyrodniczego nie może funkcjonować. Oznacza to, że współtworzy on otoczenie, w którym żyje, dlatego też proces
ten powinien być w równowadze ze środowiskiem przyrodniczym.
Warto zwrócić uwagę, że utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego bez jednoczesnego hamowania postępu cywilizacyjnego jest możliwe w sytuacji racjonalnego wykorzystania i poszanowania walorów oraz zasobów tego środowiska.
Celem artykułu będzie scharakteryzowanie perspektywy ujęcia obszarów przyrodniczo cennych w kontekście różnych teoretycznych stanowisk etyki środowiskowej. Etykę środowiskową w odniesieniu do obszarów przyrodniczo cennych należy
traktować jako obszar, na którym ścierają się różne opcje, stanowiska i kierunki.

2. Etyka środowiskowa
Przyroda jest człowiekowi potrzebna w dwojaki sposób: do życia i do tworzenia
cywilizacji. Warunki przyrodnicze wyznaczają kształt i charakter życia społecznego,
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a sama przyroda, obok gospodarki i kultury, stanowi ramy zjawisk i procesów zachodzących w zbiorowościach ludzkich (szerzej [1, s. 153-169]). Przyroda, gdy poznajemy jej prawa i mechanizmy, odsłania nam nie tylko prawdę, ale także wychowuje
moralnie, nawiązując z nami swoisty dialog [15, s. 9].
W tym miejscu warto scharakteryzować zagadnienie etyki odwołującej się do
świata wartości, idei, zachowań ludzkich i stosunku ludzi do przyrody. Świadomość
destrukcyjnego wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze przyczyniła się do
narodzin etyki środowiskowej. Ta nowa dyscyplina ekofilozoficzna podejmuje zagadnienia moralnych relacji między jednostką ludzką, różnymi grupami społecznymi i całymi społeczeństwami a środowiskiem przyrodniczym [17].
Ekofilozofia jako „filozofia ekologii” w podstawowym znaczeniu funkcjonuje w
filozofii nauki i oznacza teorię i metodologię ekologii. W ostatnich dziesiątkach lat
XX w. i na początku wieku XXI wyrażenie to zawierało w swojej treści i zakresie
wiele elementów z szeroko rozumianych zagadnień filozoficznych i ochrony środowiska [2, s. 18].
Aldo Leopold (1887-1948), filozofujący leśnik, uważany za prekursora filozofii
środowiskowej, doszedł do przekonania, iż pojawiła się nagląca potrzeba wypracowania nowego podejścia człowieka do przyrody, podejścia opartego na etyce, a nie
tylko na czysto ekonomicznym jej traktowaniu. Człowiek może postępować etycznie tylko w odniesieniu do czegoś, co ceni, kocha lub szanuje, a tego rodzaju stosunek do ziemi może występować jedynie wtedy, gdy przestanie traktować ją jedynie
w sposób ekonomiczny [10].
Etyka środowiskowa (ekologiczna, ekoetyka) widzi człowieka z perspektywy
jego relacji z przyrodą. W konsekwencji trwałość ekologiczną należy uznać za normę etyczną, która stoi na straży zagrożonego środowiska przyrodniczego.
Nowa filozofia człowieka polega na poszukiwaniu pojednania z przyrodą, odrzucając panowanie i dominowanie nad nią, czyli polega na przeciwstawianiu porządku
ludzkiego porządkowi przyrody. Jest do dynamiczny proces, którego istota tkwi w
nieustannym dostosowywaniu natury ludzkiej i mechanizmów kulturowych do rzeczywiści (szerzej [8, s. 5-18]). Zgodnie z etyką biocentryczną człowiek nie może się
rozwijać, czyniąc szkody w środowisku naturalnym.
Dynamiczna równowaga w środowisku może być zachowana dzięki harmonijnemu współdziałaniu gatunku homo sapiens z przebiegiem procesów ziemskiej ewolucji polegającej na wspieraniu bogactwa i różnorodności życia na Ziemi [9, s. 16].
Przedmiotami badań ekofilozofii są istota i natura środowiska społeczno-przyrodniczego, jego właściwości ilościowe i jakościowe oraz dwustronne związki przyczynowe między antroposferą a środowiskiem (szerzej [21, s. 5-21]).
W ludzkiej naturze nie ma instynktownej etyki środowiskowej, czyli wrodzonej
cnoty ekologicznej skłaniającej ludzi do ochrony przyrody. Środowiskowej etyki
trzeba się nauczyć wbrew ludzkiej naturze, a nie w harmonii z nią [12, s. 252], dlatego też należy jasno określić miejsce człowieka w przyrodzie.

Księga1.indb 115

2009-08-26 13:39:23

116

Anetta Zielińska

Głównym praktycznym celem etyki środowiskowej jest obrona świata przyrodniczego przed ludzką agresją i działaniami destrukcyjnymi z jednej strony, a z drugiej – obrona człowieka jako jednostki i gatunku przed powodowanym przez niego
zagrożeniem ekologicznym [15, s. 8].

3. Etyka środowiskowa a obszary przyrodniczo cenne
Kwintesencją etyki ekologicznej jest stwierdzenie, że przyrody nie chronimy
„po coś” czy „dla zysku”, ale że jej ochrona jest dla nas moralną powinnością [11].
W związku z tym m.in. tworzenie obszarów przyrodniczo cennych jest naszym moralnym obowiązkiem, tak dla nas samych, jak i dla przyszłych pokoleń.
Obszary chronione można scharakteryzować w trzech ujęciach jako [19, s. 163]:
•• tradycyjne formy ochrony: parki narodowe i rezerwaty przyrody,
•• nowsze formy ochrony: parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu,
•• europejskie formy ochrony: obszary Natura 2000.
W przyszłości ochrona obszarowa (rezerwatowa) przyczyni się do projektowania i tworzenia jednolitego systemu gwarantującego najefektywniejsze osiąganie
celów ochrony przyrody. Obecnie elementy należące do ochrony obszarowej (parki
narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000) tworzą teoretyczny Krajowy System Obszarów Chronionych (nie ma on umocowania prawnego). System ten stanowi układ przestrzenny
wzajemnie uzupełniających się form ochrony przyrody łączonych korytarzami ekologicznymi1 [20, s. 353].
W Polsce (stan z końca 2006 r.) różnego rodzaju ochroną obszarową objęto 32,2%
ogólnej powierzchni kraju, z czego: parki narodowe stanowią 1% ogólnej powierzchni kraju, rezerwaty przyrody − 0,5%, parki krajobrazowe − 8,3%, obszary chronionego krajobrazu − 22,4% [4], dodatkowo wyznaczono i zgłoszono do Komisji Europejskiej (do 31.08.2007 r.) 564 obszary Natura 2000 o łącznej powierzchni 10 721,1
tys. ha (co stanowi 34,3% ogólnej powierzchni kraju) [3], w tym zawiera się część
wymienionych form ochrony przyrody. Wspomniane wielkości wskazują, jaki potencjał tkwi w obszarach chronionych, co w konsekwencji powinno wpłynąć m.in.
na zmiany ekofilozoficznego myślenia i działania społeczeństwa. Jest to istotne pole
badawcze dla etyki środowiskowej.
Tworzenie obszarów przyrodniczo cennych ma na celu nie tylko ochronę przyrody czy w szczególności różnorodności biologicznej2 na Ziemi, ale udoskonalenie
Przez korytarz ekologiczny rozumiemy obszar mający służyć do migracji organizmów obdarzonych zdolnościami ruchowymi lub do przenoszenia się „krok po kroku” genów i osobników pozbawionych takich zdolności.
2
Przez różnorodność biologiczną rozumiemy zróżnicowanie organizmów rozpatrywane na
wszystkich poziomach organizacji przyrody: od odmian genetycznych należących do tego samego gatunku, przez zestawy gatunków, rodzajów, rodzin i niższych jednostek taksonomicznych, a także rozmaitość ekosystemów, które składają się z zespołów organizmów żyjących w określonych siedliskach,
jak i samych warunków fizycznych, w których żyją [16].
1
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więzi człowieka z przyrodą. Zdzisława Piątek pisze, że „podtrzymaniem takich warunków w środowisku, które umożliwiają rozwój i życie ludzkie, jest ochrona przyrody dla niej samej. W istocie na tym przecie ma polegać symbioza ludzkiego świata z przyrodą” [9, s. 8].

Rys. 1. Krajowy System Obszarów Chronionych
Źródło: [19, s. 164].

Dla etyki najistotniejsza jest ochrona wartości życia przez zachowanie zdolności
środowiska przyrodniczego do jego podtrzymywania, samoregulacji. Nakaz dbałości o środowisko naturalne nie tylko ma nam zapewnić przetrwanie, ale jest dziedzictwem, które należy zachować dla kolejnych generacji [5, s. 30]. Można pokusić
się o wniosek, że obszary chronione w istocie przyczyniają się do podtrzymania,
samoregulacji środowiska przyrodniczego.
Człowiek żyje w środowisku, które w wyniku jego działań uległo znacznemu
przekształceniu, a miejsca dzikiej przyrody są dziś rzadkością – są to „małe punkciki na mapie świata” − dlatego też należy je otoczyć ochroną i dbać o nie tak, jak
o najcenniejsze dobro całej ludzkości. Przywrócenie dzikiej przyrody nie jest już
możliwe, ale można się ponownie do tego stanu przybliżyć przez tworzenie nowych
i pielęgnowanie istniejących obszarów chronionych, które są elementem etycznego
postępowania w długiej perspektywie i przyczyniają się do ochrony różnorodności
biologicznej [17].
Jednym z ontologicznych założeń systemowej filozofii zrównoważonego rozwoju jest stwierdzenie: przyroda nie jest środowiskiem człowieka, za to człowiek
i stworzona przez niego cywilizacja, w tym sposoby gospodarowania, są częścią
przyrody (szerzej [6, s. 25-32]). W związku z tym przyroda jest niezbędna do istnienia człowieka, który odpowiada za stan przyrody m.in. przez zachowanie cennych
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ekosystemów, bioróżnorodności, przez tworzenie obszarów przyrodniczo cennych
jako naturalnych enklaw.
Związki człowieka z przyrodą od dawna prowadzą do narastania konfliktów,
dlatego też pogodzenie relacji człowiek–przyroda jest obecnie bardzo trudnym procesem. Etyka środowiskowa powinna zająć się pogłębieniem zagadnienia znaczenia
obszarów chronionych zarówno dla istoty ludzkiej, jak i rozwoju cywilizacyjnego.
Należy przewartościować myślenie i działanie człowieka w stosunku do obszarów
chronionych, aby nie były one traktowane jako przyczyna obniżania jakości życia
społeczeństwa, które je zamieszkuje, a w konsekwencji jako coś, co prowadzi do
obniżenia poziomu rozwoju cywilizacyjnego.
Etyka środowiskowa wpływa na zmianę myślenia człowieka o obszarach przyrodniczo cennych, ponieważ to nie tylko „ochraniarskie” podejście do środowiska
przyrodniczego, ale i wdrażanie proekologicznych form praktyki gospodarczej (ekoagroturystyka, rolnictwo ekologiczne, ziołolecznictwo, lecznictwo uzdrowiskowe,
rzemiosło artystyczne itp.) godzą istnienie i funkcjonowanie człowieka w środowisku przyrodniczym.
Jakość środowiska przyrodniczego istotnie wiąże się z poprawą jakości życia,
poprawa ta nastąpi zaś pod warunkiem zachowania równowagi w środowisku przyrodniczym. Na podstawie tej opinii można stwierdzić, że ochrona środowiska przyrodniczego jest bezpośrednio związana z ochroną praw człowieka oraz z ochroną
jakości jego życia. W II Polityce Ekologicznej występuje stwierdzenie o ochronie
praw człowieka do czystego środowiska przyrodniczego [18, s. 356]. Jednym ze
sposobów osiągnięcia „czystego środowiska” jest funkcjonowanie i tworzenie nowych obszarów chronionych.
Należy zacytować tu słowa Artura Pawłowskiego twierdzącego, że „czyste środowisko jest ważne, jednak gdy osiągnięto je za cenę wysokiego bezrobocia lub
stworzenia innego rodzaju silnych konfliktów społecznych, nie będzie to działanie
zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju” [7, s. 23]. Warto zwrócić uwagę, że
obszary chronione mogą być stymulatorem do realizacji zrównoważonego rozwoju
przez proekologiczne formy działalności gospodarczej.
Obszary przyrodniczo cenne przyczyniają się do realizacji wytycznych zawartych w dokumencie pt. Strategia zrównoważonego rozwoju polski do 2025 roku,
w którym zapisano, że jednym z najważniejszych zadań jest: „zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju, podniesienie jakości życia społeczeństwa poprzez
zapewnienie dobrego stanu środowiska naturalnego na całym obszarze kraju oraz
zagwarantowanie, że polskie dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe przekazane zostanie następnym pokoleniom w stanie umożliwiającym realizację również ich aspiracji” [13].
Nawet etyka Aldo Leopolda wskazuje, że moralną powinnością każdego człowieka w trakcie „korzystania” z środowiska przyrodniczego jest działanie z szacunkiem zarówno dla indywidualnych bytów, jak i dla całej wspólnoty. Należy zatem
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dążyć do takiego stanu, aby utrzymać całość środowiska przyrodniczego w stanie
zapewniającym możliwość rozwoju i życia zamieszkujących go istot.
Podczas IV Światowego Kongresu Parków Narodowych w Caracas (Wenezuela,
1992 r.) „Parks for Life” stwierdzono, że „tworzenie i gospodarowanie obszarami
chronionymi oraz użytkowanie zasobów znajdujących się na ich terenie lub w pobliżu musi się odbywać w harmonii z lokalnymi społecznościami i liczyć się z opinią
społeczną. W wielu przypadkach kontynuacja i rozwój ludzkiej działalności na obszarach chronionych powinny być zaakceptowane (...). Tradycyjne układy użytkowania i własności, tradycyjna wiedza i zwyczaje, rola mężczyzn i kobiet w społecznościach muszą być respektowane” [14, s. 1-2]. Ekologizacja gospodarki to moralna
refleksja nad problemem odpowiedzialności człowieka wobec przyrody. Obszary
chronione przyczyniają się do realizacji zasady sprawiedliwości międzypokoleniowej, czyli zaspokajają dzisiejsze potrzeby społeczności i potrzeby przyszłych pokoleń odnośnie do zachowania i pielęgnowania bioróżnorodności.
Należy stwierdzić, że dla edukacji ekologicznej odnośnie do obszarów przyrodniczo cennych wzorcem powinien być dorobek etyki środowiskowej.
Edukacja ekologiczna stanowi ochronę etyczną, która udoskonala system wartości człowieka, jego własną wrażliwość, osobiste wyczulenie na dobro i krzywdę
przyrody. Powinna ona oddziaływać na systemy wartości, postawy i zachowania
jednostek i grup ludzkich w stosunku do środowiska przyrodniczego (obszarów
przyrodniczo cennych). Etyka uczy, że człowiek ma być opiekuńczy i przyjazny
wobec środowiska [17].

4. Zakończenie
Z kryzysem ekologicznym poradzimy sobie m.in. wówczas, gdy obecne i przyszłe obszary przyrodniczo cenne będą efektywnie funkcjonowały. Należałoby określić wartości i zasady regulujące stosunki między człowiekiem a przyrodą. Pomoże
to w rozwiązywaniu konfliktów na linii człowiek−przyroda i zmotywuje do działań
prośrodowiskowych.
Etyka środowiskowa wyrosła z troski m.in. o stan środowiska przyrodniczego.
Podejmuje ona zagadnienia moralnych relacji między jednostką ludzką, różnymi
grupami społecznymi i całymi społeczeństwami a np. obszarami chronionymi.
Należy podkreślić, że obszary chronione przyczyniają się do ukształtowania modelu życia i działania, który będzie dobry dla istoty ludzkiej i przyrody. W związku
z tym należałoby stworzyć taką filozofię dotyczącą obszarów chronionych, która
uwzględniałaby potrzeby zarówno człowieka, jak i środowiska przyrodniczego.
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ENVIRONMENTAL ETHICS CONCERN
TOWARDS VALUABLE NATURE AREAS
Summary
Environmental ethics stemmed from the concern of nature condition. As a part of ecophilosophy,
environmental ethics deals with moral problems concerning the relations among a human being, groups
of people, whole societies and the natural world of a man. It helps to stimulate expected attitudes and
models of life which are suitable for the nature.
It is important to create such a philosophy for nature protected areas which will consider the needs
of people as well as the nature.

Anetta Zielińska – dr w Katedrze Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu − Wydział w Jeleniej Górze.
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Jakość życia
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PROPOZYCJA SIEDMIU TYPOLOGII JAKOŚCI ŻYCIA

1. Wstęp
Terminologia dotycząca jakości życia nadal nie jest w pełni uporządkowana, co
w znacznym stopniu utrudnia kwantyfikację wskaźnikową w praktycznych badaniach. Hipotezę tę potwierdza praktyka używania wielu pojęć wynikających często
z różnych klasyfikacji jakości życia bez wyraźnego uwidocznienia ich kryterium
tych. Poza kategorią jakości życia używane są także takie terminy, jak: warunki życia, poziom życia, standard życia, stopa życiowa, sposób życia czy styl życia (por.
np. [6; 10, s. 27-31]). Dotychczas nie określono jasno różnic czy podobieństw między tymi pojęciami, a brak chociażby podstawowego uporządkowania często prowadzi do teoretycznych i praktycznych sprzeczności.
Celem artykułu jest dokonanie pewnego postępu w zakresie typologii jakości
życia, co nie tylko powinno przynieść korzyści poznawcze, ale także służyć lepszej
identyfikacji przedmiotu badań nad jakością życia.

2. Kryteria definiowania jakości życia
Wyjaśnienia i opisania wymagają przede wszystkim kryteria definiowania samej istoty jakości życia i pojęć pochodnych z niej wynikających. Wydaje się, że do
podstaw typologii tej kategorii można zaliczyć:
1) kryterium wartościowania (oceny) jakości życia;
2) kryterium zakresu i liczby aspektów jakości życia;
3) kryterium obiektywności pomiaru jakości życia;
4) kryterium liczby obiektów, których dotyczy jakość życia;
5) kryterium bezpośredniości powiązania badań z rzeczywistą jakością życia;
6) kryterium zrównoważenia aspektów jakości życia;
7) kryterium ujawniania w jakości życia systemu wartości (kryterium aksjologiczne).
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3. Podstawowe klasyfikacje jakości życia
Proponowane kryteria generują siedem ważnych typologii jakości życia, które
ilustruje rys. 1. Z typologii jakości życia wynikają oczywiste implikacje dla klasyfikacji wskaźników; np. z kryterium trzeciego wynika podstawowy dla badań podział
na obiektywne i subiektywne wskaźniki jakości życia.
JAKOŚĆ ŻYCIA
(1)
niewartościowana

globalna

(2)

wartościowana

ograniczona

cząstkowe/wymiary jakości

obiektywna

indywidualna

(3)
(4)
(5)

subiektywna

zbiorowa

pośrednia

bezpośrednia
zrównoważona

niezrównoważona

holicentryczna

Rys. 1. Klasyfikacje jakości życia
Źródło: opracowanie własne.

3.1. Klasyfikacja pierwsza − wartościująca i niewartościująca jakość życia
W języku polskim termin „jakość” pochodzi od słów: „jak”, „jaki”, tworzących
pytanie: „jaki jest obiekt?” lub inaczej – „jaka jest natura badanego obiektu?” −
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w odróżnieniu od pytania: „ile jest obiektów?”. Pierwsze pytanie określa zatem jakościowy aspekt obiektu, pytanie drugie – aspekt ilościowy (por. [3]). Należy zwrócić uwagę, że wszystkie dotychczas sformułowane definicje jakości można przypisać
do jednej z dwóch interpretacji:
–– wartościującej (oceniającej, preferencyjnej),
–– niewartościującej (opisowej, deskryptywnej).
Dotyczy to również definicji jakości życia. Interpretacja wartościująca to
przyporządkowanie pytaniu: „jakie jest życie (ogólniej – obiekt)?” treści: „jaka jest
ocena życia (ogólniej – obiektu)?”. Jest to interpretacja często spotykana w teorii i języku potocznym, która ma dwie odmiany:

Rys. 2. Dwie interpretacje wartościujące dotyczące jakości życia
Źródło: opracowanie własne.

Interpretacja niewartościująca (opisowa) pytania: „jakie jest życie (ogólniej
– obiekt)?” to podkładanie następującej niewartościującej treści: „jaka jest natura
(istota) życia (ogólniej – obiektu)?”. Odpowiadamy tu także na pytanie: „co to znaczy inna lub nowa jakość życia?”. Jest to zatem określanie odrębności (różnic) lub
podobieństwa jakości życia, np. „czym się różni moja jakość życia od jakości życia
mojego partnera lub w czym jest ona podobna do jego jakości?”, a także „przeniosłem się z miasta X do miasta Y i zastanawiam się, czym się różni lub w czym jest
podobna jakość życia w mieście X do jakości życia w mieście Y”.
Odpowiedź na tak podstawowe pytanie: „co to jest życie?” nie jest łatwa. W największym skrócie oznacza ona wybór konwencji wyrażania istoty życia. Jest ich
wiele, choć z pewnością za podstawowe należy uznać dwie konwencje, według których istotą życia jest:
–– metabolizm energii (przemiana i wymiana energii) lub inaczej − realizacja funkcji/czynności życiowych; tu jakością jest natura tego metabolizmu przedstawiona jako obraz opisowy lub oceniający;
–– proces zaspokajania potrzeb; tu jakością jest natura tego procesu wyrażona
w dwóch wymienionych wcześniej interpretacjach.
Jakość życia bezpośrednio lub pośrednio wyraża cechy charakteryzujące jego
istotę. W zależności od obiektu można mówić o jakości życia człowieka, zwierząt,
roślin itp. Konkretny zbiór realizacji tych cech można nazwać stanem jakości życia,
choć z pewnością określenie to trudno wprowadzić do języka potocznego.
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3.2. Klasyfikacja druga – globalna i ograniczona jakość życia
Klasyfikacja ta wyznacza obszary obserwacji jakości życia przez określenie
zbioru sfer/dziedzin/aspektów wyznaczających globalną jakość życia (pełne pole
obserwacji) i cząstkowe jakości życia (fragmentaryczne pola obserwacji).
Wyjaśnienie, co to jest globalna jakość życia, jest problemem trudnym, ale także podstawowym. Wiążą się przecież z nim tak ważne pytania, jak:
–– jak potencjalnie bogata jest jakość życia?
–– jakie wymiary tworzą tę globalność, jak dalece wielowymiarowa jest jakość życia?
–– jakie są cechy/wymiary człowieczeństwa w przypadku jakości życia człowieka?
Jest tu oczywiście ukryty element wartościowania. Im bogatsza jest jakość życia,
im więcej wymiarów ona uwzględnia, tym lepiej. Globalne (holistyczne, zintegrowane) ujęcie jakości życia człowieka tworzą trzy sfery: fizyczna, psychiczna i duchowa. Powiązanie tych sfer z potrzebami człowieka przedstawia rys. 3.

Rys. 3. Trzy sfery globalnej jakości życia człowieka
Źródło: opracowanie własne.

Problem zakresu jakości (jej globalności czy cząstkowości) od lat budzi wiele
kontrowersji. W literaturze i praktyce badań określanie sfer (obszarów, dziedzin,
aspektów czy determinant) jakości życia cechuje mniejsza lub większa skala ograniczania globalności. Dotyczy to zwłaszcza sfery duchowości (uczuciowości). Są to
więc z reguły tzw. ograniczone jakości życia (z „wyciętymi” lub „uśpionymi” niektórymi aspektami bogactwa życia). Powody tego ograniczania są różne. Mogą one
wynikać z trudności w pomiarze takich aspektów duchowości, jak: wiara, sumienie,
empatia czy miłość bezwarunkowa itp., lub z nieuznawania tzw. sfer miękkich,
a zwłaszcza samej duchowości i jej wielu aspektów, a zwłaszcza uczuciowości.
W badaniach jakości życia zauważa się pozytywną tendencję do coraz częstszego
uwzględniania nie tylko sfery emocji, ale także sfery uczuć, a szczególnie szczęścia
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czy miłości bezwarunkowej. Wśród wielu propozycji „strefowania” jakości życia
należy wymienić sześć sfer Kolmana, trzynaście sfer Campbella czy dziewięć sfer
strategii [2; 9].
3.3. Klasyfikacja trzecia − obiektywna i subiektywna jakość życia
Podział na obiektywne i subiektywne wskaźniki jakości życia powinien być
konsekwentnie powiązany z podziałem jakości życia na jakość obiektywną i subiektywną. Kryterium to wyraża stopień obiektywności pomiaru cech/wymiarów/aspektów jakości życia.
Podział ten budzi wiele kontrowersji polegających z reguły na zawężaniu pojęcia jakości życia do jakości subiektywnej, co sugeruje, że nie ma kategorii jakości
obiektywnej (por. [10]). W pracy przyjmuje się, że rozróżnienie obiektywnych i subiektywnych aspektów jakości życia jest nie tylko uzasadnione w sensie poznawczym, ale także wykazuje swoją przydatność w praktyce badań jakości życia.
Obiektywna jakość życia jest tylko zbliżona (a nie tożsama) znaczeniowo pojęciu warunków życia (lub poziomu życia), które oznaczają „całokształt obiektywnych warunków o charakterze infrastrukturalnym, w jakich żyje społeczeństwo (grupy społeczne, gospodarstwa domowe i jednostki). Wiążą się one głównie z: 1)
kondycją materialną, 2) zabezpieczeniem egzystencjonalnym i 3) zabezpieczeniem
środowiskowym życia jednostek” [10, s. 104]. Pomiar tej jakości dokonywany jest
przez wskaźniki obiektywne występujące najczęściej w formie naturalnych miar natężenia (ilościowych lub wartościowych). Obiektywna jakość życia dotyczy najczęściej takich zagadnień, jak (por. np. [5]):
–– aktywność ekonomiczna
(funkcjonowanie na rynku pracy),
–– sytuacja dochodowa i sposób
gospodarowania dochodami,
–– wyżywienie,
–– zasobność materialna,
–– warunki mieszkaniowe,

–– korzystanie z pomocy społecznej,
–– kształcenie dzieci,
–– uczestnictwo w kulturze
i wypoczynku,
–– korzystanie z usług systemu ochrony
zdrowia,
–– ubezpieczenia i zabezpieczenia
emerytalne,
–– postawy proekologiczne itp.
Subiektywna jakość życia to ocena stopnia zaspokojenia potrzeb. W literaturze
jest wiele definicji tej kategorii, w których istnieje jednak zgodność, że jest ona
związana z subiektywnym postrzeganiem własnego życia w ramach określonego
systemu wartości i w określonych warunkach społecznych, gospodarczych i politycznych. Uwzględniany zakres subiektywnego obrazu jakości życia obejmuje
przede wszystkim takie zagadnienia, jak (por. np. [5, s. 13]):
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–– ogólna ocena życia fizycznego,
–– ogólna ocena dobrostanu duchowe–– ocena zadowolenia z poszczególnych
go (błogostanu; uczuciowości),
dziedzin i aspektów życia fizyczne- –– ocena zadowolenia z poszczególgo, w tym stanu zdrowia fizycznego,
nych dziedzin i aspektów dobrosta–– ogólna ocena dobrobytu (stanu ponu duchowego (w tym oceny woli
siadania),
życia, poczucia szczęścia, poczucia
–– ocena zadowolenia z poszczególmiłości bezwarunkowej, poczucia
nych dziedzin i aspektów dobrobytu
empatii wobec siebie i innych itp.),
(w tym oceny materialnego poziomu –– ocena podstaw i zachowań społeczżycia, stanu finansów osobistych −
nych, w tym kapitału społecznego,
dochodów osobistych, ubezpieczeń –– ocena wsparcia społecznego,
i zabezpieczeń emerytalnych itp.),
–– ocena swojej sytuacji na rynku
–– ogólna ocena dobrostanu psychiczpracy i kariery zawodowej,
nego,
–– ocena stylu życia oraz indywidual–– ocena zadowolenia z poszczególnych
nych zachowań i nawyków,
dziedzin i aspektów dobrostanu psy- –– ocena skłonności do ryzyka itp.
chicznego (w tym oceny stanu zdrowia psychicznego, objawów psychosomatycznych, różnych rodzajów
stresu życiowego, radzenia sobie ze
stresem, symptomów depresji psychicznej, stanu równowagi emocjonalnej itp.).
Znaczenie prowadzenia równoczesnego wskaźnikowego pomiaru obiektywnej i
subiektywnej jakości życia wynika ze złożoności relacji między tymi kategoriami.
Podstawowe znaczenie dla kierunku analizy tych relacji ma twierdzenie Campbella
o ograniczonej substytucji między wskaźnikami obu rodzajów jakości życia. Nie
istnieje bowiem jednoznaczny związek między obiektywnymi parametrami jakości
życia a poziomem zadowolenia z niego. Według Campbella w żadnym przypadku
nie można założyć, że obiektywnej poprawie tych parametrów towarzyszy zwiększone odczucie szczęścia (powodzenia, zadowolenia, satysfakcji itp.) [4].
3.4. Klasyfikacja czwarta – indywidualna i zbiorowa jakość życia
Podział na indywidualną i zbiorową jakość życia, mimo że rzadko występuje
w literaturze, ma miejsce praktycznie w każdym badaniu. Kategoria indywidualnej
jakości życia ma swój oczywisty aspekt obiektywny i subiektywny i odnosi się do
stanu różnych sfer życia jednostki (np. posiadanie dzieci – aspekt obiektywny − i stopień zadowolenia z tego faktu – aspekt subiektywny). Przykładem badania indywidualnej jakości życia jest np. kwestionariusz indywidualny „Jakość życia i styl życia
poszczególnych członków gospodarstwa domowego” w diagnozach społecznych
(por. [5]).

Księga1.indb 130

2009-08-26 13:39:25

Propozycja siedmiu typologii jakości życia

131

Zbiorowa jakość życia to wszystkie uogólnienia indywidualnych jakości życia
wynikające z badań ankietowych lub z danych statystyki publicznej. Ta jakość ma
swój obraz obiektywny lub subiektywny. W tym sensie można mówić o jakości życia gospodarstwa domowego, rodziny, społeczności lokalnej, regionalnej itp.
3.5. Klasyfikacja piąta – bezpośrednia i pośrednia jakość życia
Ta klasyfikacja jakości życia nie była dotychczas stosowana ani w teorii, ani w praktyce badań. Wykazuje ona jednak swoją przydatność w pomiarze jakości życia,
a zwłaszcza przy ocenie zbliżenia wyników pomiaru do rzeczywistych – obiektywnych i subiektywnych – stanów jakości życia człowieka i zbiorowości ludzkich.
W tym sensie bezpośrednia jakość życia to obraz tej jakości pochodzący z bezpośrednich, głównie ankietowych, badań uwzględniających aspekty zarówno obiektywne, jak i subiektywne.
Pośrednia jakość życia to obraz tej jakości pochodzący z pośrednich obserwacji
– szczególnie danych statystyki publicznej. Chodzi tu np. o takie dane wskaźnikowe,
jak urodzenia żywe na 1000 mieszkańców, liczba lekarzy na 1000 mieszkańców czy
liczba mieszkań na 1000 mieszkańców. Wskaźniki tego typu są często podstawą
statystycznych analiz porównawczych określanych przez autorów badań jako pomiar jakości życia np. w gminach. Należy tu ponownie zwrócić uwagę, że wskaźniki te są w istocie wskaźnikami tła rzeczywistej/bezpośredniej jakości życia konkretnych osób.
Przedstawiona klasyfikacja generuje podział na bezpośrednie i pośrednie wskaźniki jakości życia.
3.6. Klasyfikacja szósta – zrównoważona i niezrównoważona jakość życia
Ta klasyfikacja, mimo swego znaczenia, jest nadal niedoceniana w praktyce badań jakości życia. Można tu wyróżnić dwa podejścia:
–– 2-modułowe: równoważenie między jakością typu „mieć” (having) i jakością
typu „być” (being);
–– 3-modułowe: równoważenie między jakością typu „mieć” (having), jakością
typu „być” (being) i jakością typu „kochać” (loving).
W pierwszym podejściu analiza równoważenia jakości typu „mieć” i jakości
typu „być” sprowadza się do jednoczesnej obserwacji:
–– równowagi między dobrobytem a dobrostanem obejmującym łącznie sferę
psychiczną i duchową,
–– związków między jakością obiektywną i jakością subiektywną,
–– aspektów aksjologicznych tych relacji.
Osłabienie lub zmiana znaku korelacji (z dodatniej na ujemną) między jakością
obiektywną i jakością subiektywną ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy ograniczona
jest kompleksowość jakości życia. Oznacza to zawsze mniejszy lub większy stopień
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jej niezrównoważenia. Można tu wyróżnić kilka typowych przypadków tego zjawiska z jego hipotetycznym wpływem na częstość występowania ujemnego skorelowania między jakością obiektywną i subiektywną. Chodzi tu głównie o dwie sytuacje, a mianowicie: gdy występuje dominacja:
–– kategorii dobrobytu, tzn. gdy obiektywna ocena odnosi się tylko do wybranego
z jakości globalnej podzbioru dziedzin i cech związanych głównie z aspektami
materialnymi, a zwłaszcza z poziomem zaspokojenia potrzeb fizjologicznych,
potrzeby luksusu, ilości zgromadzonych i użytkowanych dóbr materialnych; tak
określony na „okrojonej” jakości globalnej obiektywny poziom jakości życia
może być często ujemnie skorelowany z subiektywnym poziomem jakości życia; tym się tłumaczy często powtarzający się syndrom „bogaty, ale nieszczęśliwy”; to ujemne skorelowanie wynika przeważnie z wyraźnego niedowartościowania człowieka z powodu braku lub niedostatku bogactwa duchowego; takie
skorelowanie może być typowe dla ludzi reprezentujących system wartości społeczeństwa konsumpcyjnego, a dokładniej – społeczeństwa nadkonsumpcji (system egocentryczny);
–– kategorii dobrostanu, tzn. gdy obiektywna ocena odnosi się tylko do wybranego
z jakości globalnej podzbioru dziedzin i cech związanych głównie z aspektami
rozwoju duchowego, a zwłaszcza z pielęgnowaniem takich wartości duchowych,
jak: prawda, godność, dobro moralne, doświadczanie i tworzenie piękna; wydaje
się, że tak określony na „okrojonej” jakości globalnej obiektywny poziom jakości życia jest rzadziej niż w poprzednim przypadku ujemnie skorelowany z subiektywnym poziomem jakości życia; tym tłumaczy się często postrzegany syndrom „biedny, ale szczęśliwy”; u takich ludzi motywy do pomnażania dóbr
materialnych praktycznie nie występują przy zaspokojeniu na minimalnym poziomie potrzeb materialnych (w tym fizjologicznych).
W podejściu drugim 3-modułowym jakość typu „mieć” i jakość typu „być” uzupełniona jest o jakość typu „kochać”, co oznacza, że w badaniu równowagi zostają
ujawnione wszystkie trzy sfery jakości życia: fizyczna, psychiczna (z wyróżnioną
potrzebą posiadania) i sfera uczuciowości (potrzeba miłości bezwarunkowej czy
szczęścia). Takie podejście do badania jakości życia − nazywane często modelem
helsińskim (HBL) − prezentuje m.in. szwedzki model dobrobytu (Swedish model of
welfare). Zostało ono zaproponowane na Uniwersytecie w Helsinkach przez zespół
pod kierunkiem prezydenta Fińskiej Akademii Nauk E. Allardta (por. [7, s. 9-48; 8,
s. 42]).
W tym kontekście pojęcie zrównoważonej jakości życia wydaje się zrozumiałe, ponieważ oznacza zrównoważone docenianie i dostrzeganie całego bogactwa
globalnej jakości i współistnienia w życiu człowieka zarówno cech jakości typu
„mieć”, typu „być”, jak i typu „kochać”, czyli równoważenia rozwoju fizycznego,
psychicznego i duchowego (uczuciowego).
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3.7. Klasyfikacja siódma – aksjologiczna
Kwestie systemów wartości kształtujących zachowania ekonomiczne i społeczne ludzi należą od wielu lat do podstawowych problemów związanych ze zrozumieniem istoty jakości życia oraz z jej pomiarem. Kryterium ujawniania systemu wartości jest w dużym stopniu zapomnianym problemem w praktycznych badaniach
jakości życia.
System aksjologiczny decyduje o sposobie oceny jakości życia przez odpowiedź
na pytanie: „komu, jakim obiektom przypisujemy kategorię jakości życia, a komu
lub czemu ta kategoria nie może być przypisana?”. Decyduje o tym szerokość społecznie akceptowanego pola etycznego. Można tu wyodrębnić dwie podstawowe
opcje różniące się zasadniczo zakresem podmiotowości etycznej (por. [1, s. 9-20]).
W pierwszej opcji podmiotowość, a zatem kategoria jakości życia, przynależy
tylko człowiekowi. Opcja ta pozwala wyróżnić egocentryczną i antropocentryczną
jakość życia. Egocentryczna jakość życia, określana przez płaszczyznę etyczną
egocentryzmu indywidualnego i grupowego, zakłada podmiotowość etyczną jedynie
tej części społeczeństwa, z którą się obecnie utożsamiamy, czyli z wyraźnie ograniczoną perspektywą czasową (obecne pokolenie) i przestrzenną (jakość mojego życia, jakość życia mojej rodziny, jakość życia mojej społeczności lokalnej). Antropocentryczna jakość życia jest określana przez szerszą niż w przypadku egocentryzmu
płaszczyznę etyczną antropocentryzmu uznającego podmiotowość etyczną każdego
człowieka niezależnie od perspektywy czasowej i miejsca (obecne i przyszłe pokolenia, niezależnie od płci, rasy, wyznania, wieku). Jak widać, ten rodzaj jakości życia
uznaje podstawową zasadę rozwoju zrównoważonego, a mianowicie zasadę sprawiedliwości międzygeneracyjnej, która jest istotą wielu zarówno międzynarodowych, jak i krajowych definicji tej kategorii rozwoju.
W drugiej opcji podmiotowość etyczna i kategoria jakości życia rozszerza się na
inne – poza człowiekiem – obiekty. W tej opcji można wyróżnić: patocentryczną
jakość życia (rozszerzającą podmiotowość etyczną na wybranych przez człowieka
przedstawicieli świata zwierząt), biocentryczną jakość życia (rozszerzającą podmiotowość etyczną na wszystkie istoty żywe), holistyczną jakość życia, o najszerszej płaszczyźnie etycznej (uznającą podmiotowość etyczną całej planety – jakość
życia matki ziemi, czyli ekocentryczną jakość życia, i kosmosu – jakość życia
wszechświata, czyli kosmocentryczną jakość życia).

4. Wnioski
Ukazane w dużym skrócie różne klasyfikacje jakości życia sugerują wyraźnie,
że każde badanie powinna poprzedzić refleksja o tym, jaką jakość życia analizujemy
z punktu widzenia wyróżnionych typologii. Jest to podstawowy warunek właściwego określenia przedmiotu badań i metodyki pomiaru jakości życia.
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Prace nad terminologią jakości życia mają nie tylko semantyczne znaczenie.
Przynoszą także wiele inspiracji do kompleksowych analiz poszczególnych członów
proponowanych typologii. Na przykład podział na bezpośrednią i pośrednią jakość
życia to z pewnością cenna inspiracja do analizy relacji np. kategorii zrównoważonego rozwoju i jakości życia jako celu nadrzędnego wszelkich działań strategicznych.
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THE PROPOSAL OF SEVEN TYPOLOGIES OF LIFE QUALITY
Summary
The objective of the hereby article is to obtain some progress regarding the typology of life quality which should result in not only cognitive advantages, but should also enhance better identification
of the scope of research related to life quality. The study presents classification criteria which generate
seven important typologies of life quality the description of which constitutes the core matter of the
article. Life quality typology brings about obvious implications for practical measurement of this category.
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,,AUDYT MIEJSKI”
JAKO NARZĘDZIE POMIARU JAKOŚCI ŻYCIA
W MIASTACH EUROPEJSKICH

1. Wstęp
Jakość życia jest pojęciem złożonym odnoszącym się do wielu różnorodnych
aspektów ludzkiego istnienia. Współtworzą ją m.in. następujące elementy [10,
s. 190]:
–– stan środowiska naturalnego,
–– bogactwo rozumiane jako dobra materialne znajdujące się w naszym posiadaniu;
–– zdrowie i samopoczucie,
–– bezpieczeństwo zarówno w wymiarze zdrowotnym (zagrożenie życia), jak i
w aspekcie utraty mienia (przestępczość i klęski żywiołowe) oraz w sensie ekonomicznym (niezbędnych środków finansowych),
–– bogactwo duchowe rozumiane jako dostęp do edukacji i kultury,
–– poczucie zakorzenienia w lokalnym środowisku, stosunki międzyludzkie oraz
udział w życiu danej społeczności i wpływ na decyzje dotyczące jej życia zbiorowego i indywidualnego.
Każdy z wymienionych aspektów jakości życia ma swój wymiar obiektywny, ale
ocena jakości życia zależy niewątpliwie również od naszego subiektywnego systemu wartości oraz stopnia zaspokojenia własnych potrzeb i aspiracji.
Zdaniem B. Piontek wysoka jakość życia winna gwarantować rozwój człowieka
we wszystkich jego wymiarach przez kształtowanie właściwych proporcji w generowaniu, zaspokajaniu i realizacji potrzeb ekonomicznych (w tym materialnych), społecznych, przyrodniczych oraz duchowych, z zachowaniem kryterialnych funkcji
sfery moralnej [12, s. 89].
Jak podkreśla S. Kozłowski, jakość życia to przynajmniej dwa wymiary: psychiczny oraz materialny, z przeważającą funkcją tego pierwszego. Stanowi ona sedno zrównoważonego rozwoju, który w myśl pierwszej zasady deklaracji z Rio [14]
powinien gwarantować wszystkim ludziom prawo do zdrowego i twórczego życia
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w harmonii z przyrodą [9, s. 81-82]. W definicji F. Piontka zrównoważony rozwój
oznacza trwałą poprawę jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń osiąganą
przez kształtowanie właściwych proporcji w gospodarowaniu trzema rodzajami kapitału: kapitałem ekonomicznym, społecznym oraz naturalnym [13, s. 181].
Wysoka jakość życia jest celem nadrzędnym koncepcji zrównoważonego rozwoju. Za T. Borysem powinna być ona rozumiana jako zrównoważone docenianie
i dostrzeganie całego bogactwa globalnej jakości i współistnienia w życiu człowieka
dobrobytu (cech jakości typu „mieć”) oraz dobrostanu (cech jakości typu „być”) [2,
s. 32].
Kategoria jakości życia jest przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin nauki,
które nie tylko podejmują próby zdefiniowania samego pojęcia i usystematyzowania
wiedzy na jego temat, ale również poszukują metod i instrumentów pozwalających
na dokonanie pomiaru tej jakości [11, s. 11-12].

2. Obiektywizacja i subiektywizacja oceny jakości życia
Wysoka jakość życia stanowi cel nadrzędny koncepcji zrównoważonego rozwoju. Koncepcja ta bazuje zatem na komparatywnej (wartościującej) interpretacji kategorii jakości życia. Interpretacja ta stanowi punkt wyjścia do sformułowania dwóch
ważniejszych pojęć pochodnych jakości życia o charakterze oceniającym, tj. obiektywnej i subiektywnej jakości życia czy też, jak podkreśla T. Borys, obiektywizacji
i subiektywizacji ocen jakości życia [1, s. 58-63].
Obiektywną jakość życia zamiennie określa się jako warunki życia. Poprawa
tych warunków nie musi jednak przekładać się bezpośrednio na zwiększenie poziomu zadowolenia mieszkańców. Poziom zadowolenia (satysfakcji) z życia określany
jest jako subiektywna jakość życia i relacje tej kategorii do jakości obiektywnej nie
są jednoznacznie określone. Subiektywne poczucie zadowolenia z obiektywnych
warunków życia zależy również od kompleksowości jakości życia, tzw. względnego
poczucia pokrzywdzenia oraz systemu wartości (zob. szerzej [1, s. 63-71]). Subiektywna jakość życia jest ściśle powiązana z pojęciem szczęścia, które definiowane
jest jako pełne i trwałe zadowolenie z całości życia. Ponieważ w warunkach życia
ludzkiego nie można się spodziewać zadowolenia pełnego, trwałego, dotyczącego
całości życia bez zastrzeżeń, wyjątków i przerw, przytoczoną definicję należy traktować jako ideał szczęścia i odróżniać ją od szczęścia realnego. Szczęście realne
powinno być rozumiane aproksymatywnie, tzn. że szczęśliwy jest ten, kto zbliża się
do ideału szczęścia [17, s. 30-32].
Pomiaru obu kategorii jakości życia: obiektywnej i subiektywnej dokonuje się
w ramach programu „Audyt miejski” (Urban Audit). Program odnosi się do obszarów miejskich, głównie zlokalizowanych na obszarze Unii Europejskiej. Stanowi
jedno z możliwych podejść do zagadnienia pomiaru jakości życia na poziomie lokalnym. Jako zbiór obiektywnych i porównywalnych cech oraz wskaźników, a także
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subiektywnych ocen zadowolenia mieszkańców stanowi podstawę oceny jakości życia w miastach europejskich.

3. Wskaźniki programu „Audyt miejski”

w ocenie jakości życia w miastach europejskich
„Audyt miejski” został zainicjowany w maju roku 1998 jako wspólne przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Unii
Europejskiej oraz Eurostatu. Program miał być odpowiedzią na rosnące potrzeby
informacyjne miast. Niewątpliwie dostęp do informacji jest niezbędnym warunkiem
skutecznego zarządzania nie tylko miastem, ale również innymi jednostkami podziału terytorialnego. W Polsce to właśnie samorządy lokalne w znacznym stopniu −
przez swoje decyzje i działania − determinują warunki życia społeczności lokalnej.
Ponadto z mocy prawa samorządy te powołane zostały w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb swoich mieszkańców.
W programie „Audyt miejski” szczególną rolę przyznano średnim i dużym miastom, które postrzegane są jako główne czynniki dynamizujące rozwój regionów.
Ideą przewodnią programu jest natomiast poprawa spójności społecznej i gospodarczej poszczególnych regionów Unii Europejskiej.
Głównym celem projektu jest ocena jakości życia na poziomie lokalnym oparta
na obiektywnych i porównywalnych danych o miastach europejskich. Stworzenie
tego typu bazy cech i wskaźników umożliwia lokalnym władzom i urzędnikom dokonywanie porównań danego miasta z innymi miastami w Europie, a także porównań w ramach danej jednostki miejskiej. Baza danych o cechach i wskaźnikach zawiera bowiem informacje dla trzech poziomów agregacji przestrzennej, tj. miasta
w granicach administracyjnych (core city – CC), większych stref miejskich (larger
urban zone – LUZ) będących obszarami oddziaływania aglomeracji miejskich oraz
obszarów wewnątrzmiejskich (sub-city districts – SCD). Porównania mogą być również wykorzystywane przez instytucje regionalne, krajowe i europejskie [18, s. 5].
Porównania i odniesienia ułatwiają wymianę doświadczeń oraz usprawniają zarządzanie na poziomie lokalnym, a tym samym przyczyniają się do poprawy jakości
życia w miastach.
Program „Audyt miejski” realizowany był w trzech etapach. Do udziału w fazie
pilotażowej mającej miejsce w latach 1998-2003 zaproszono 58 miast Unii Europejskiej (UE 15) z wyłączeniem Londynu i Paryża.
Rezultatem prac przeprowadzonych w fazie pilotażowej była opracowana metodyka, która definiowała poszczególne wskaźniki, opisywała sposoby otrzymywania danych i ich weryfikację. Zgromadzono ponad 500 cech statystycznych, na
podstawie których obliczono wartości ponad 100 wskaźników charakteryzujących
wybrane aspekty jakości życia w miastach m.in. w dziedzinie: demografii, warunków życia, gospodarki, szkolnictwa, stanu i ochrony środowiska, kultury i turystyki.
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W większości przypadków dane dotyczyły lat 1981, 1991 oraz 1996 i posłużyły do
stworzenia pierwszej ogólnoeuropejskiej bazy danych o miastach [6].
Pilotażowa edycja programu wykazała, że możliwe jest zgromadzenie spójnej
bazy danych i wskaźników statystycznych opisujących obszary miejskie na różnych
poziomach agregacji przestrzennej. Sukces projektu pilotażowego „Audyt miejski”
zrealizowanego w latach 1999-2000 potwierdził, że gromadzenie i porównywanie
danych statystycznych dotyczących miast Unii Europejskiej jest nie tylko możliwe,
ale również użyteczne [6; 7].
Po skompletowaniu danych Komisja Europejska postanowiła, że informacje
uzyskane dla 58 miast winny być aktualizowane, a zasięg przestrzenny należy rozszerzyć przez objęcie programem większej liczby miast, w tym Paryża i Londynu
oraz miast ówczesnych krajów kandydujących (państwa kandydujące do Unii Europejskiej zostały włączone do programu w roku 2003) [6].
Druga edycja zbierania danych statystycznych dotyczących miast obejmowała
już 258 największych metropolii z 27 krajów UE. Realizację drugiej edycji badań
podzielono na dwa etapy. W odniesieniu do krajów UE 15 i ówczesnych krajów
kandydujących przebiegały one w różnych odstępach czasowych, ale nie różniły się
ze względu na treść zadań do wykonania. Badanie oparto na 336 cechach, na podstawie których obliczono ponad 280 wskaźników stanowiących narzędzie do dokonywania dalszych analiz [6].
Polska przystąpiła do programu w lutym roku 2003. Do programu wybrano
23 miasta. Spośród nich 18 to stolice województw oraz siedziby wojewody i (lub)
sejmiku województwa. Programem objęto także 5 miast o liczbie ludności poniżej
100 tys., prezentujących zróżnicowany typ rozwoju (Jelenia Góra, Konin, Nowy
Sącz, Suwałki, Żory). Wszystkie aglomeracje miejskie wybrane do badania są miastami na prawach powiatu, a ich lokalizacja zapewnia odpowiedni rozkład geograficzny [5].
Kolejne gromadzenie danych o miastach europejskich rozpoczęto w maju roku
2006. Planowany termin zakończenia tego etapu to wrzesień 2007 r. Badaniem objęto 335 miast z 27. państw UE. Do programu przystąpiły również największe miasta
Norwegii, Szwajcarii oraz Chorwacji. W ramach tego etapu gromadzone są informacje ilościowe dla ponad 300. cech i wskaźników. Przyjęto również, iż badanie
jakości życia w miastach europejskich powinno odbywać się cyklicznie co trzy lata
[16; 3].
Jednocześnie w maju roku 2007 ukazał się raport o stanie miast europejskich
[15] bazujący na najnowszych danych dla 258 miast UE. Dane odnoszą się do ustalonych okresów, tj. lat 1991, 1996 oraz 2001. Uaktualnienie danych za lata 2004-2005 zaplanowano na wrzesień 2007 r.
Struktura omawianego programu obejmuje 336 cech i wskaźników przyporządkowanych do takich działów i dziedzin szczegółowych, jak [18]:
1) demografia (ludność, narodowość, struktura gospodarstw domowych),
2) aspekty społeczne (mieszkalnictwo, zdrowie, przestępczość),
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Tabela 1. Wybrane zmienne i wskaźniki programu „Audyt miejski” z działu demografii,
aspektów społecznych oraz aspektów ekonomicznych
Dział

Dziedzina

Wybrane wskaźniki

1. Demografia 1.1. Ludność
Liczba ludności
(27 wskaźników) Ludność w wieku produkcyjnym
Struktura ludności według grup wieku
Odsetek kobiet/mężczyzn w ogólnej liczbie ludności
1.2. Narodowość Odsetek obywateli danego państwa w ogólnej liczbie mieszkań(4 wskaźniki)
ców
Odsetek mieszkańców narodowości krajów UE w ogólnej liczbie
mieszkańców
Odsetek obywateli danego państwa urodzonych poza granicami
kraju
w ogólnej liczbie mieszkańców
1.3. Struktura
Liczba gospodarstw domowych
gospodarstw
Liczba osób w gospodarstwie domowym
domowych
Odsetek jednoosobowych gospodarstw domowych w ogólnej
(12 wskaźników) liczbie gospodarstw domowych
Odsetek gospodarstw domowych, w których funkcjonuje samotna
matka/samotny ojciec, w ogólnej liczbie gospodarstw domowych
Obywatele danego państwa, którzy zamieszkali w mieście w ciągu ostatnich 2 lat, w ogólnej liczbie mieszkańców
2. Aspekty
2.1. MieszkalLiczba mieszkań
społeczne
nictwo
Odsetek osób bezdomnych w ogólnej liczbie mieszkańców
(19 wskaźników) Średnia cena za m2 mieszkania/apartamentu/domu
Średnia cena najmu za 1 m2 mieszkania/apartamentu/domu
2.2. Zdrowie
Oczekiwana długość życia w momencie narodzin
(22 wskaźniki)
Liczba łóżek szpitalnych na 1000 mieszkańców
Liczba lekarzy stomatologów na 1000 mieszkańców
2.3. PrzestępLiczba zarejestrowanych przestępstw na 1000 mieszkańców
czość
Kradzieże samochodów na 1000 mieszkańców
(3 wskaźniki)
Morderstwa i przestępstwa powodujące ofiary śmiertelne
na 1000 mieszkańców
3. Aspekty
3.1. Rynek pracy Stopa bezrobocia
ekonomiczne (48 wskaźników) Odsetek osób pracujących w ogólnej liczbie osób w wieku
produkcyjnym
Stopa samozatrudnienia ogółem/mężczyźni/kobiety
3.2. Aktywność PKB na 1 mieszkańca
gospodarcza
PKB na 1 zatrudnionego
(21 wskaźników) Średnie zatrudnienie w przedsiębiorstwach
Odsetek zatrudnionych w rolnictwie i rybołówstwie
3.3.
Średni rozporządzalny dochód na gospodarstwo domowe
Zróżnicowanie
(w euro)
dochodów
Odsetek gospodarstw domowych z dochodami poniżej 50%
i ubóstwo
średniej krajowej wysokości dochodów
(8 wskaźników)
Źródło: opracowanie własne na podstawie [18].
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3) aspekty ekonomiczne (rynek pracy, aktywność gospodarcza, zróżnicowanie
dochodów i ubóstwo),
4) aktywność obywatelska (zaangażowanie społeczne, administracja lokalna),
5) edukacja i wykształcenie (dostęp do edukacji i kształcenia, struktura wykształcenia),
6) środowisko (klimat/geografia, jakość powietrza i hałas, woda, gospodarowanie odpadami, użytkowanie gruntów, zużycie energii),
7) podróże i transport (wzorce podróży),
8) społeczeństwo informacyjne (użytkownicy i infrastruktura, lokalne e-zarządzanie, sektor ITC),
9) kultura i rekreacja (kultura i rekreacja, turystyka).
W tabeli 1 zestawiono wybrane zmienne i wskaźniki programu „Audyt miejski”
z dziedziny demografii, aspektów społecznych oraz aspektów ekonomicznych.
Tabela 2. Przykładowe pytania zadane respondentom w ramach wywiadu telefonicznego
Pytanie

Skala ocen

Czy jest Pan /Pani bardzo zadowolony(a), raczej
zadowolony(a), raczej niezadowolony(a) czy
zupełnie niezadowolony(a) z takich usług
publicznych, jak komunikacja miejska (autobusowa,
tramwajowa, metro)?

–– bardzo zadowolony (usatysfakcjonowany)
–– raczej zadowolony
–– raczej niezadowolony
–– zupełnie niezadowolony
–– trudno powiedzieć lub brak odpowiedzi

Czy jest Pan /Pani bardzo zadowolony(a), raczej
zadowolony(a), raczej niezadowolony(a) czy
zupełnie niezadowolony(a) z takich usług
publicznych, jak edukacja?

–– bardzo zadowolony (usatysfakcjonowany)
–– raczej zadowolony
–– raczej niezadowolony
–– zupełnie niezadowolony
–– trudno powiedzieć lub brak odpowiedzi

Proszę o ustosunkowanie się do następującego
–– zdecydowanie się zgadzam
stwierdzenia: w mieście ... łatwo znaleźć dobrą pracę –– zgadzam się częściowo
–– częściowo nie mogę się zgodzić
–– zupełnie się nie zgadzam
–– trudno powiedzieć lub brak odpowiedzi
Proszę o ustosunkowanie się do następującego
stwierdzenia: obcokrajowcy mieszkający w mieście
... są zintegrowani z lokalną społecznością

–– zdecydowanie się zgadzam
–– zgadzam się częściowo
–– częściowo nie mogę się zgodzić
–– zupełnie się nie zgadzam
–– trudno powiedzieć lub brak odpowiedzi

Proszę ocenić, czy określona sytuacja spotyka Pana/
Panią zawsze, czasami, rzadko lub nigdy: mam
trudności z zapłaceniem rachunków pod koniec
miesiąca

–– zawsze
–– czasami
–– rzadko lub nigdy
–– trudno powiedzieć lub brak odpowiedzi

Proszę ocenić, czy określona sytuacja spotyka Pana/
Panią zawsze, czasami, rzadko lub nigdy: czuję się
bezpiecznie w sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania

–– zawsze
–– czasami
–– rzadko lub nigdy
–– trudno powiedzieć lub brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8].
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W latach 2004-2006 celem uzupełnienia informacji uzyskanych na podstawie
wskaźników obiektywnych w ramach programu „Audyt miejski” przeprowadzono
badanie subiektywnej oceny jakości życia mieszkańców miast Unii Europejskiej.
W pierwszej edycji badania uwzględniono wszystkie stolice krajów członkowskich (UE 15) oraz − w przypadku dużych państw − dodatkowo od jednego do trzech
średnich i dużych miast. Łącznie badaniem objęto 31 miast europejskich. W drugiej
edycji w badaniu uwzględniono opinie mieszkańców 70 miast Unii Europejskiej
(EU 27) oraz 5 miast chorwackich oraz tureckich. W Polsce jakość życia oceniali
mieszkańcy Białegostoku, Gdańska, Krakowa oraz Warszawy. Respondentom zadano 23 pytania odnoszące się do oceny różnych aspektów jakości życia w mieście,
m.in. oceny poziomu zadowolenia z usług publicznych świadczonych w mieście,
w tym komunikacji miejskiej, edukacji, usług medycznych, a także dostępności infrastruktury, mieszkań, możliwości zatrudnienia czy jakości wybranych elementów
środowiska [4]. Przykładowe pytania wraz z możliwymi wariantami odpowiedzi zamieszczono w tab. 2.

4. Podsumowanie
Szczególną zaletą programu Urban Audit jest kompleksowe podejście do kategorii jakości życia i próba pomiaru tej jakości w sensie obiektywnych warunków
życia oraz subiektywnego poczucia zadowolenia mieszkańców miast. Niewątpliwie
za kontynuacją programu przemawia również jego coraz szerszy zakres podmiotowy. W ostatniej edycji gromadzenia danych o miastach europejskich biorą już udział
obszary miejskie spoza Unii Europejskiej. Pewną wadą programu jest zakres czasowy badań. Ostatni raport o stanie miast europejskich uwzględnia bowiem zmienne
i wskaźniki za rok 2001 oraz wybrane dane za lata 1991 i 1996. Ponadto wydaje się,
że zakres czasowy gromadzenia danych obiektywnych powinien być skorelowany
z badaniem subiektywnego poczucia zadowolenia z życia. Pomimo wymienionych
zastrzeżeń program należy jednak uznać za potrzebne i skuteczne narzędzie pomiaru
jakości życia mieszkańców miast europejskich.
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URBAN AUDIT AS A TOOL FOR ASSESSING
THE QUALITY OF LIFE IN EUROPEAN CITIES
Summary
Urban audit is a response to growing demand for an assessment of the quality of life in European
cities. It provides reliable and comparative information, based on variables and indicators, on selected
urban areas in Europe, mostly in the member states of the European Union. The comparison of cities by
regional, national and European agencies as well as among the cities themselves, according to their
position in Europe and certain development in different areas for example economic activity, employment, public transport, as well as disparities within them, is very useful, if not crucial, for policy measures.
The paper presents urban audit as a useful and required tool for decision-making at European, national, regional and local level. The evolution, goals and structure of urban audit are presented in this
study. Selected variables and indicators are also included.

Marta Kusterka − dr, asystentka w Katedrze Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział w Jeleniej Górze.
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WSKAŹNIKI SILNYCH SPOŁECZNOŚCI
JAKO KOMPONENT WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ŻYCIA

1. Wstęp
Peter Drucker, przedstawiając najważniejsze cechy charakteryzujące zarządzanie, wskazał m.in. na to, że wymaga ono rozbudowanego systemu wskaźników pozwalających stale i wszechstronnie monitorować, oceniać i poprawiać efektywność
prowadzonych działań. Stosowanie wskaźników pozwala nie tylko reagować na to,
co się już wydarzyło, ale także prognozować przebieg zjawisk i podejmować odpowiednie działania zaradcze [5, s. 140]. Zalecenie to nie ogranicza się wyłącznie do
przedsiębiorstw, gdyż pomiary i analiza potrzebne są każdej organizacji.
W coraz większym stopniu zdają sobie z tego sprawę przedstawiciele władz lokalnych. Poszukują oni różnych danych, aby na ich podstawie podejmować właściwe decyzje. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie pojawiło się wiele koncepcji
wskaźników mających na celu dostarczanie odpowiednich informacji. Szczególną
rolę wśród nich odgrywają mierniki jakości życia, gdyż to za ich pomocą najlepiej
można określić, w jakim stopniu udaje się zaspokoić potrzeby mieszkańców gminy,
miasta lub powiatu. Badania jakości życia na poziomie lokalnym prowadzone są lub
były (najczęściej na zlecenie władz samorządowych) m.in. w USA, Australii, Nowej
Zelandii oraz Wielkiej Brytanii. Także w Polsce wskazać można wiele miejscowości
(np. Poznań, Wrocław, Sopot i Puszczykowo), w których realizowano tego typu
działania.
Należy zauważyć, że poza zestawem wskaźników jakości życia (który w każdym z badań ma odmienną zawartość) pojawiają się inne podejścia, takie jak np.
wskaźniki zrównoważonego rozwoju oraz wskaźniki dobrobytu i dobrostanu. Interesująco przedstawiają się słabo opisane w polskiej literaturze przedmiotu wskaźniki
służące badaniu siły społeczności. W prezentowanym artykule przedstawiono wybrane doświadczenia z tego zakresu i podjęto próbę określenia relacji tych wskaźników ze wskaźnikami jakości życia.
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B3. Relacja ocen dla
któregokolwiek ze
wskaźników podawanych
przez osoby ze środowisk
zagrożonych wykluczeniem (niepełnosprawni,
bezrobotni itp.) do
średniej oceny dla całej
społeczności

A3. Procent mieszkańców
deklarujących, że jest im znany
sposób reagowania (np.
składania reklamacji) w sprawie
jakości świadczenia usług
publicznych z zakresu:
(i) zdrowia,
(ii) edukacji,
(iii) środowiska,
(iv) mieszkalnictwa,
(v) policji,
(vi) transportu,
(vii) innego

1

C3. Osobiste korzyści z
wolontariatu (poczucie
korzyści z udzielania
pomocy takich, jak
zdobywanie nowych
umiejętności, zawieranie
nowych znajomości itp.)

D3. Procent grup i organizacji
z VSC, które deklarują, że w
ciągu roku uzyskały pomoc
umożliwiającą im zwiększenie
ich potencjału

D2. Priorytetowe obszary
działań deklarowane przez VCS
(np. zdrowie, edukacja,
środowisko, bezpieczeństwo
itp.)

D1. Procent grup i organizacji
z VSC twierdzących, że w ciągu
ostatniego roku nastąpił wzrost
w zakresie (i) obrotów
finansowych (ii) wolontariatu

D
Rozwój sektora wolontarystycznego i społecznego (voluntary
and community sector − VSC)

Samorząd sam wybiera 3 rodzaje usług publicznych, które zostaną uwzględnione w tym badaniu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8] oraz [6].2

B2. Procent mieszkańców C2. Procent mieszkańców,
czujących się włączonyktórym przynajmniej raz w
mi w lokalną społeczność miesiącu ktoś udzielił
pomocy (pomoc nieodpłatna
i pochodząca od osoby
niebędącej członkiem
rodziny)

A2. Procent mieszkańców (i)
zaangażowanych (ii), gotowych
rozważyć zaangażowanie się
w obywatelskie zarządzanie
w charakterze reprezentanta
lokalnej społeczności (np. jako
członek partnerstwa, rady itp.)

C1. Procent mieszkańców
zapewniających, że w ciągu
ostatniego roku minimum
raz na miesiąc podejmowali
pracę wolontariacką

B1. Procent mieszkańców, którzy uważają, że
w ich okolicy ludzie z
różnych środowisk mogą
dobrze współżyć

A1. Procent mieszkańców,
którzy uważają, że mogą
wpływać na decyzje zapadające
w miejscu ich zamieszkania

C
Rozwój wolontariatu

B
Wzrost spójności
i integracji społecznej

A
Wzrost partycypacji społecznej
w procesie zarządzania
na poziomie lokalnym

Tabela 1. Wskaźniki silnych społeczności

Wyniki

Wskaźniki
rdzeniowe
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Wskaźniki dodatkowe

E3. Liczba i wartość dotacji
(grantów) uzyskanych lub
obsługiwanych przez VCS
w ciągu ostatniego pełnego
roku finansowego

E2. Liczba i wartość
kontraktów uzyskanych
przez VCS w ciągu
ostatniego pełnego roku
rozliczeniowego

E1. Udział usług
(w zakresie wybranych
usług publicznych1)
dostarczanych przez VSC
w imieniu samorządu

E
Rozwój kluczowych usług
dostarczanych przez sektor
wolontarystyczny
i komunalny
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2. Wskaźniki silnych społeczności
Zestaw wskaźników silnych społeczności (indicators of strong communities)
opracowano i udostępniono w kwietniu 2005 r. przez Fundację Bezpieczniejszych
i Silniejszych Społeczności (Safer and Stronger Communities Fund) z Wielkiej Brytanii. [9]. Przyjęto w nim, że na silną społeczność składa się 5 podstawowych komponentów (dziedzin):
1. Partycypacja mieszkańców w zarządzaniu (w podejmowaniu decyzji).
2. Spójność i integracja społeczna.
3. Wolontariat.
4. Sektor wolontarystyczny i społeczny (VSC).
5. Główne usługi publiczne świadczone przez sektor wolontorastyczny i społeczny.
Każdy z tych tematów może być opisywany przez szczegółowe wskaźniki. Ze
względu na to, że w trakcie opracowywania zestawu kierowano się zasadą, że jeżeli
wskaźniki mają być użyteczne, to ich liczba nie może być duża; cały zestaw składa
się z zaledwie 15 mierników2 podzielonych na 2 grupy:
1. Wskaźniki rdzeniowe (5 wskaźników).
2. Wskaźniki dodatkowe (10 wskaźników).
Mierniki zostały tak dobrane, aby każda dziedzina opisywana była przez
1 wskaźnik rdzeniowy i 2 wskaźniki dodatkowe (por. tab. 1).
Zestaw ten funkcjonuje także pod nazwą „wskaźniki zaangażowania społecznego” (indicators of community involvement). W tej wersji są one promowane przez
angielską Fundację Rozwoju Wspólnot [3].

3. Wskaźniki siły wspólnoty
Wskaźniki siły wspólnoty (indicators of community strength) zostały wprowadzone w 2002 r. i wykorzystywane są przez Wydział Planowania i Rozwoju Wspólnot australijskiego stanu Wiktoria. Przygotowując ten zestaw, uwzględniono założenie, że zdrowa społeczność opiera się na równowadze między trzema rodzajami
powiązań, takimi jak:
1. Bliskie więzi osobiste (rodzina, przyjaciele).
2. Udział w szerzej rozumianych wspólnotach (takich jak miejsce pracy, szkoła
itp.).
3. Udział w procesach podejmowania decyzji (w zarządzaniu).
Wszystkie te zależności generują różne korzyści dla mieszkańców i pozytywnie
wpływają na pozostałe więzi [7].
2
Rzeczywista liczba wskaźników jest nieco większa, ponieważ niektóre z nich składają się z kilku
podwskaźników (sytuacja taka dotyczy np. wskaźników A2 i A3).
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Tabela 2. Wskaźniki siły wspólnoty
Dziedziny
Bliskie więzi
osobiste

Korzyści
Wsparcie, praktyczna
pomoc, kontakty, zasoby

Wskaźniki
1. Izolacja społeczna. Niemożność uzyskania
pomocy od przyjaciół, rodziny i sąsiadów,
gdy jest ona potrzebna
2. Niski poziom zasobów. Niemożność
zebrania w ciągu dwóch dni kwoty 2000 dol.
w razie wypadku/nagłej potrzeby

Relacje i związki
zawarte
w klubach,
szkołach,
miejscach pracy
itp.

Pozytywne nastawienie
społeczności, integracja
społeczna, rozprzestrzenianie
się informacji i innowacji

3. Uczestniczący w wydarzeniach gminnych
w ostatnich 12. miesiącach
4. Uczestniczący w zorganizowanych formach
uprawiania sportu
5. Wolontariat
6. Uczestnicy zorganizowanych grup
(partnerstw, rad itp.)
7. Udział rodziców w funkcjonowaniu szkół
8. Osoby deklarujące, że lubią lokalną
społeczność
9. Osoby czujące się bezpiecznie, gdy po
zmierzchu znajdują się samotnie na ulicy
10. Osoby uważające że dzięki multikulturze
życie na danym obszarze staje się lepsze

Powiązania
z instytucjami
(władza, zasoby
i idee)

Lepsza i bardziej
demokratyczna organizacja
zasobów i usług

11. Udział w grupach, które podejmują lokalne
działania (czy jakaś z grup, do których
należysz, podejmowała jakiekolwiek
działania na rzecz społeczności?)
12. Udział w radach i komisjach podejmujących
decyzje (czy jesteś członkiem jakiejś rady
lub komitetu, np. w szkole, w klubie
sportowym, w przedsiębiorstwie, w kościele
itp.)
13. Osoby czujące się doceniane przez
społeczeństwo
14. Osoby uważające, że są możliwości, aby się
wypowiadać na temat ważnych zagadnień

Źródło: opracowanie własne na podstawie [4].

4. Podsumowanie
Jak wykazały przedstawione przykłady, wskaźniki służące ocenie siły lokalnych
społeczności koncentrują się na badaniu różnych relacji i więzi zachodzących między członkami tych społeczności. Dotyczą więc bardzo ważnych (aczkolwiek nie
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zawsze uświadomionych) czynników wpływających na poczucie zadowolenia, a nawet szczęścia. Niewątpliwie należą więc one do wskaźników jakości życia.
W ramach nurtu koncentrującego się na badaniu komparatywnej3 jakości życia
wskazuje się na istnienie obiektywnej i subiektywnej jakości życia. Istota tej pierwszej polega na statystycznym pomiarze wartości cech (np. dochodów, wykształcenia
itd.) lub budowania na ich podstawie wskaźników opisujących jakość życia. Rozwój
badań w zakresie oceny obiektywnej jakości życia tradycyjnie wiąże się z eksponowaniem materialnych warunków życia oraz dobrobytu ekonomicznego i społecznego. Podejście to jest zbieżne z definicją ONZ, według której jakość życia to całokształt rzeczywistych warunków życia ludzi oraz stopień materialnego i kulturalnego
zaspokojenia ich potrzeb. Badanie subiektywnej jakości życia jest domeną nauk socjologicznych i psychologicznych. Wykorzystywane są w tym ujęciu takie terminy,
jak poziom zadowolenia, satysfakcji czy optymizmu służące przybliżeniu trudno
wymiernej kategorii poziomu szczęścia. Przykładem takiego podejścia jest określenie subiektywnej jakości życia jako stopnia satysfakcji człowieka z całej swojej egzystencji [1, s. 12-14]. W takim ujęciu wskaźniki służące badaniu siły społeczności
mieszczą się w ramach subiektywnej jakości życia.
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THE INDICATORS OF STRONG COMMUNITIES AS A PART
OF QUALITY OF LIFE INDICATORS
Summary
The article presents two sets of indicators used in researching the strength of communities. The
Indicators of Strong Communities from Great Britain were the first while the second are the Indicators
3
W przypadku jakości życia (podobnie jak w przypadku jakości) wyróżnia się deskryptywne
(opisowe) oraz komparatywne (wartościujące) podejście do rozumienia tego podejścia [2, s. 12-13].
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of Community Strength from Australia. On the basis of presented information and desideration it is
stated that these kinds of indicators should be approached as a specific but still very important part of
quality of life indicators.

Piotr Rogala – dr w Katedrze Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu − Wydział w Jeleniej Górze.
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Zarządzanie jakością
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EUROPEJSKI SYSTEM NAGRÓD EFQM NA PRZYKŁADZIE
VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA Z POLKOWIC

1. Wstęp
1-3 października 2007 r. w Atenach odbyło się Forum Europejskiej Fundacji
Zarządzania Jakością (EFQM) pt. „Budowanie efektywnych organizacji w Europie”. W jego trakcie wyróżnione zostały najlepsze europejskie organizacje. W tym
elitarnym gronie znalazła się firma Volkswagen Motor Polska (VWMP) z Polkowic
[1], która została finalistą Nagrody Doskonałości EFQM (EFQM Excellence Award
− EEA) w roku 2007 (rys. 1).

Rys. 1. Logo poziomu finalisty EEA
Źródło: logo finalisty VWMP.

Uznanie wyrażone przez otrzymanie prestiżowej nagrody stanowi dla firm główny bodziec do doskonalenia się. W tym roku nie przyznano nagrody w kategorii
dużych organizacji, a zwycięzcami w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw
w sektorze publicznym zostali:
–– The Cedar Foundation, Irlandia, fundacja wspierająca niepełnosprawnych,
–– Lauaxeta Ikastola Sociedad Cooperativa, Hiszpania, szkoła kształcąca dzieci
w wieku od 2 do 18 lat,

Księga1.indb 151

2009-08-26 13:39:27

152

Dorota Bobik

w sektorze prywatnym zaś:
–– Tobermore, Irlandia, producent kostki brukowej, również z kamieni naturalnych,
–– Villa Massa, Włochy, producent alkoholi z cytrusów [3].

2. Historia Europejskiej Nagrody Jakości (ENJ)
Wzorowo zarządzane organizacje europejskie, które doskonalą się, stosując
metodę samooceny, mogą ubiegać się o Nagrodę Doskonałości EFQM (rys. 2).
Wcześniej nagroda ta nosiła nazwę Europejskiej Nagrody Jakości. Od 15. edycji
konkursu, która miała miejsce w 2006 r., obowiązuje już nowa nazwa. Nagroda została ustanowiona w roku 1992 przez Martina Bangermana, wiceprzewodniczącego
Komisji Europejskiej [2]. Od tej pory jest przyznawana co roku. Jej pierwszymi
sponsorami byli Komisja Europejska, EOQ (European Organisation for Quality −
Europejska Organizacja Zarządzania Jakością) i EFQM. Obecnie są nimi różne organizacje i firmy z sektora zarówno prywatnego, jak i publicznego.

Rys. 2. EFQM Excellence Award
Źródło: [6].

Zwycięzcą w pierwszym konkursie doskonałości został Rank Xerox z Wielkiej
Brytanii. Do roku 1996 wyróżniano nagrodą tylko jedną organizację, w tym samym
roku krąg potencjalnych zdobywców nagrody poszerzono o organizacje działające
w sektorze publicznym. W roku 1997 wprowadzono specjalną kategorię małych
i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających poniżej 250 pracowników) i zaczęto
wyróżniać nagrodą więcej firm, jednak nigdy ich liczba nie przekroczyła czterech,
tyle też ustanowiono kategorii.
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3. Etapy EEA
Europejski system nagród opiera się na modelu doskonałości EFQM i składa się
z trzech poziomów; są nimi (rys. 3):
•• Nagroda Doskonałości EFQM, zwana w skrócie EEA (EFQM Excellence
Award),
•• wyróżnienie za osiągnięcia w dążeniu do doskonałości, zwane R4E (Recognised
for Excellence),
•• wyróżnienie za zaangażowanie w działania prowadzące do doskonałości, zwane
C2E (Committed to Excellence).

Rys. 3. Poziomy EFQM Excellence Award
Źródło: opracowanie na podstawie [4].

Organizacja może przystąpić do konkursu na każdym z trzech poziomów systemu. W przypadku wszystkich poziomów przeprowadzana jest niezależna ocena
w formie wizyty w organizacji. Asesorzy są przeszkoleni, bezstronni i w żaden sposób nie są związani z kandydatem.
Wymagania stawiane organizacjom ubiegającym się o przyznanie nagrody są
następujące:
1. Nagroda Doskonałości EFQM to najwyższy poziom:
–– jest oparta na pełnym modelu EFQM,
–– dokumentacja aplikacyjna ma 75 lub 25 stron,
–– zespół oceniający jest złożony z 4-8 asesorów,
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–– przeprowadza się sesję konsensusową i wizytę w organizacji,
–– informacja zwrotna jest rozszerzona i ma postać obszernego raportu,
–– warunkiem zakwalifikowania się jest uzyskanie więcej niż 600 punktów.
Zdobywcami nagrody są organizacje najlepsze w swojej kategorii, które osiągają doskonałe wyniki we wszystkich obszarach swojej działalności i stale się doskonalą. Zwycięzcy stanowią przykład działania modelu doskonałości EFQM.
Najpierw ogłaszani są finaliści, spośród których wybierani są zwycięzcy. Ogłoszenie wyników i ceremonia odbywa się podczas Forum EFQM. W roku 2007 było to
2 października na arenie „Panteon” w Atenach, a w uroczystości wzięło udział
ponad 900 osób.
Każdego roku wyróżnia się kilkunastu finalistów w różnych kategoriach, w roku
2007 było ich osiemnastu (rys. 4):
•• Comarca Gipuzkoa Ekialde – Osakidetza,
•• Lauaxeta Ikastola Sociedad Cooperativa,
•• Novia Salcedo Foundation,
•• NXP Semiconductors Austria GmbH Business Line Sound Solutions,
•• OBI Baumarkt Franken GmbH & Co KG, Schwabach,
•• Philips Lighting Distribution, Regional Distribution Center Villeneuve Saint
Georges,
•• Ricoh/Nashuatec Benelux,
•• Ricoh UK Products Ltd.,
•• Siemens Medical Solutions UK,
•• Siemens Spain (Siemens SA),
•• Siemens Standard Drives Congleton,
•• The Cedar Foundation,
•• TNT Express Greece,
•• Tobermore Concrete Products Ltd.,
•• Trimo, Engineering and Production of Pre-fabricated Buildings, d.d.,
•• Villa Massa S.r.l.,
•• Volkswagen Motor Polska Sp. z.o.o.,
•• West Lothian Council – Housing Services [6].
Finalistami są organizacje odznaczające się wysokim stopniem doskonałości zarówno w zarządzaniu jakością, jak i w procesie ciągłego doskonalenia. Oprócz nagrody dla zwycięzców EFQM przyznaje nagrody za wzorową realizację zasad doskonałości (prize). Jest osiem kategorii, w których można ją otrzymać [3]:
•• przywództwo i stałość celu (wyróżnienia w 2007 r.: Trimo, Engineering and Production of Pre-fabricated Buildings, d.d., Słowenia i Novia Salcedo Foundation,
Hiszpania),
•• koncentracja na kliencie (wyróżnienia w 2007 r.: OBI Baumarkt Franken GmbH
& Co KG, Niemcy; The Cedar Foundation, Irlandia),
•• odpowiedzialność publiczna,
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Rys. 4. Klasyfikacja kandydatów do nagrody w roku 2007
Źródło: [3].

•• rozwój i zaangażowanie pracowników (wyróżnienia w 2007 r.: TNT Express,
Grecja; Siemens Medical Solutions, Wielka Brytania),
•• orientacja na wyniki (wyróżnienia w 2007 r.: Tobermore Concrete Products Ltd.,
Irlandia),
•• zarządzanie przez procesy i fakty (wyróżnienia w 2007 r.: Lauaxeta Ikastola
Sociedad Cooperativa, Hiszpania),
•• ciągłe uczenie się, doskonalenie i innowacje,
•• rozwój partnerstwa (wyróżnienia w 2007 r.: Villa Massa S.r.l., Włochy).
2. Wyróżnienie za osiągnięcia w dążeniu do doskonałości to poziom środkowy:
–– oparte jest na pełnym modelu EFQM,
–– dokumentacja aplikacyjna ma 46 stron,
–– zespół oceniający jest złożony z 2-3 asesorów,
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–– przeprowadza się sesję konsensusową i wizytę w organizacji,
–– raport zawiera informację zwrotną,
–– warunkiem zakwalifikowania się jest uzyskanie więcej niż 300 punktów.
Poziom ten dzieli się na trzy podpoziomy zależące o przyznanych punktów:
•• poziom 3* (300-399 punktów),
•• poziom 4* (400-499 punktów),
•• poziom 5* (powyżej 500 punktów).
Wyróżnienie R4E na poziomie 4* w 2006 r. uzyskała firma Volkswagen Motor
Polska (rys. 5).

Rys. 5. Dyplom „Uznanie za doskonalenie”
Źródło: certyfikat VWMP.

3. Wyróżnienie za zaangażowanie w działania prowadzące do doskonałości to
najniższy poziom w systemie nagród EFQM:
–– oparte jest na 9. kryteriach modelu EFQM,
–– dokument aplikacyjny ma 12 stron włącznie z planem doskonalenia,
–– jest to proces dwuetapowy: ocena i wizyta w organizacji,
–– następuje wsparcie jednego zatwierdzającego,
–– podstawą kwalifikacji jest wdrożenie planu doskonalenia,
–– brak raportu i wymaganej liczby punktów do kwalifikacji [4].
O wyróżnienia R4E i C2E można się ubiegać w krajowych organizacjach partnerskich EFQM, np. w Polsce taką organizacją jest NPO (National Partner Organi-
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sation). NPO to przedstawicielstwo Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością
(EFQM) w Polsce, utworzone przez trzy ściśle współpracujące ze sobą krajowe organizacje:
•• Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC SA),
•• Krajową Izbę Gospodarczą (KIG),
•• Umbrella Consulting Sp. z o.o.
Misją NPO jest stymulowanie i wspieranie polskich organizacji w dążeniu do
doskonałości.
Do podstawowych zadań NPO należy: przyznawanie europejskich wyróżnień
EFQM krajowym organizacjom do poziomu R4E włącznie, dystrybucja polskiej
wersji materiałów EFQM, udzielanie licencji na dostęp do internetowej platformy
wymiany wiedzy „Excellence One”, promowanie i upowszechnianie modelu doskonałości EFQM. Krajowa Organizacja Partnerska zobowiązana jest do ścisłej współpracy z EFQM przez budowanie bazy członkowskiej EFQM, współtworzenie strategii i programów EFQM, zapewnienie praw własności intelektualnej EFQM,
świadczenie usług z zakresu modelu EFQM, w tym prowadzenie szkoleń nt. modelu,
szkoleń dla asesorów i walidatorów systemu wyróżnień EFQM, pomoc w przeprowadzaniu samooceny i planowaniu działań doskonalących, pomoc w opracowaniu
dokumentacji aplikacyjnej o wyróżnienie lub o Europejską Nagrodę Jakości [7].
20 września Krajowa Organizacja Partnerska EFQM w Polsce podczas VII sesji
Międzynarodowej Szkoły Jakości powoła Klub EFQM Polskiej i Europejskiej Nagrody Jakości. Członkowie-założyciele klubu podpisali porozumienie, w którym
zobowiązali się współpracować w zakresie upowszechniania systemów zarządzania
opartych na modelu EFQM w celu podnoszenia konkurencyjności krajowych firm
na rynku europejskim. W inauguracji klubu uczestniczył dyrektor zarządzający
EFQM Chris Lebeer oraz zarząd Krajowej Organizacji Partnerskiej. Członkiem klubu może zostać każde przedsiębiorstwo, które pragnie doskonalić swój system zarządzania, stosując model EFQM oraz korzystając z dobrych praktyk i doświadczeń
członków-założycieli oraz innych członków klubu. Opłata za członkostwo w klubie
wynosi 1500 zł rocznie. Członek klubu otrzymuje miesięczny e-biuletyn z informacjami na temat doskonalenia zarządzania za pomocą modelu EFQM, najlepszych
praktyk z firm krajowych i europejskich, nowych narzędzi i produktów EFQM oraz
konferencji i seminariów, ma prawo do umieszczania w e-biuletynie informacji
o swych osiągnięciach związanych ze stosowaniem modelu EFQM, w ciągu roku
może uczestniczyć w dwóch wizytach benchmarkingowych organizowanych przez
Umbrella − Stowarzyszenie Konsultantów i Członków Klubu, otrzymuje 10% zniżki na produkty i usługi Krajowej Organizacji Partnerskiej, w tym na materiały i publikacje EFQM, opłaty aplikacyjne o wyróżnienia i nagrody Polskiej i Europejskiej
Nagrody Jakości oraz może uczestniczyć w konferencjach i seminariach organizowanych przez Krajową Organizacje Partnerską EFQM [7].
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4. „2005+” − nowa metoda aplikowania na przykładzie VWMP
Klasyczne podejście do oceny organizacji w procesie przyznawania Europejskiej Nagrody Jakości (ENJ) wymaga opracowania 75-stronicowej aplikacji. Wielu
potencjalnych aplikantów postrzega to wymaganie jako poważną przeszkodę w ubieganiu się o nią. Typowy proces aplikowania i oceny jest stosowany od 1992 r., od
tego czasu wprowadzono do niego wiele usprawnień. Odczuwano jednak potrzebę
przeprowadzenia poważniejszych zmian w procesie, tak aby lepiej zaspokajał on
potrzeby zainteresowanych stron: aplikantów, asesorów, EFQM oraz społeczności
biznesowej jako całości.
W roku 2004 podczas spotkań z asesorami nagrody EFQM rozpoczęła przegląd
całego procesu oceny organizacji ubiegających się o ENJ. EFQM wymieniała poglądy ze wszystkimi interesariuszami procesu (aplikantami, asesorami, członkami jury,
biurem nagrody) oraz z GEM (Global Excellence Model Council) − Komitetem ds.
Globalnego Modelu Doskonałości (GEM jest orędownikiem modelu doskonałości
na całym świecie, zapewnia on wymianę wiedzy, doświadczeń i informacji między
swoimi członkami: od Japonii, po USA). Wszystkie informacje uzyskane przez
EFQM w sposób zarówno formalny, jak i nieformalny stały się podstawą opracowania nowego podejścia nazwanego „2005+”, które po raz pierwszy zastosowano
w praktyce w roku 2005. Powody wprowadzenia nowego procesu oceny były następujące:
1. Zastosowanie trwałego mechanizmu oceny w mniejszym stopniu obciążającego aplikanta w fazie przed oceną, zwiększającego liczbę doskonałych europejskich organizacji ubiegających się każdego roku o ENJ, a jednocześnie zapewniającego, że organizacje te w dalszym ciągu otrzymywałyby użyteczną informację
zwrotną wspierającą je w doskonaleniu.
2. Możliwość przyciągnięcia i utrzymania większej liczby menedżerów wyższego szczebla jako asesorów przez znaczne skrócenie czasu, jaki muszą oni poświęcić ocenie, przy równoczesnym utrzymaniu dobrej reputacji i dotychczasowych korzyści wynikających z bycia asesorem ENJ.
3. Możliwość skuteczniejszego dzielenia się dobrymi praktykami stosowanymi
przez zwycięzców/aplikantów.
Do najbardziej widocznych zmian w nowym podejściu należy zastąpienie
75-stronicowego dokumentu aplikacyjnego 15-stronicowym formularzem kwalifikacyjnym wraz z 10-stronicową mapą potencjału. Te właśnie dokumenty otrzymują
obecnie asesorzy, gdy przystępują do pracy nad oceną organizacji. 15-stronicowy
formularz zawiera kluczowe czynniki wprowadzone już klika lat temu, stanowiące
„drogowskaz” do uchwycenia strategicznego kontekstu (przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość) aplikującej organizacji. Ponadto dokument ten zawiera prezentację najważniejszych wyników organizacji. Jest to pierwszy etap, jaki musi ona przejść
w procesie ubiegania się o ENJ. Po akceptacji kandydat jest proszony o przygotowanie mapy potencjału, czyli dokumentu, w którym należy przedstawić podejścia sto-
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sowane w organizacji w odniesieniu do wszystkich 24. elementów potencjału zawartych w modelu EFQM (ok. 10 stron). W rezultacie powstaje 25-stronicowy dokument
oparty tylko na istniejących informacjach. Metoda taka jest tak prosta, jak to tylko
możliwe, natomiast asesorzy koncentrują się na całokształcie działania organizacji
i wynikach, jakie ona osiąga, a jednocześnie unikają wydawania osądów już na początku procesu oceny.
4.1. Zawartość nowego zestawu dokumentów aplikacyjnych
Aplikant przesyła formularz kwalifikacyjny (qualification file), który składa się z
dwóch rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera kluczowe czynniki; w części tej aplikant
opracowuje opis organizacji zawierający następujące informacje: otoczenie organizacji, relacje organizacyjne, otoczenie konkurencyjne, wyzwania strategiczne i system
doskonalenia działalności. W drugim rozdziale formularza należy również przedstawić najistotniejsze wyniki i trendy dla kryteriów 6., 7., 8. i 9. wraz z komentarzami
je omawiającymi. Ponieważ 50% z całkowitej punktacji RADAR przypada na część
dotyczącą wyników, analiza tych informacji stanowi efektywny sposób wyselekcjonowania aplikacji, dla których zostanie wyznaczony zespół oceniający. Aplikanci,
którzy z dużym prawdopodobieństwem nie przekroczą progu 500. punktów, zostają
skierowani do programu wyróżnienia „Uznanie za doskonalenie”.
Mapa potencjału (enabler map) jest nowym i ważnym narzędziem wymaganym
w procesie 2005+. Jest ona przeglądem najważniejszych podejść/procesów stosowanych przez aplikanta w odniesieniu do każdego z podkryteriów potencjału. Opisując
podejścia/procesy, aplikant powinien również przedstawić związki przyczynowoskutkowe z kryteriami wyników, które są istotnym wymaganiem wynikającym z logiki RADAR. Aplikanci biorący udział w pilotażowej ocenie według nowej metody
stwierdzili, że praca nad mapą potencjału wiele ich nauczyła, m.in. udało im się zidentyfikować wiele słabości i brakujących związków, kiedy próbowali odpowiedzieć
na pytanie, jaki był wpływ podejścia na otrzymane wyniki.
4.2. Zespół oceniający
Nowy proces oceny wymaga od zespołu asesorów, aby przede wszystkim dużo
lepiej zrozumieli kontekst działalności i cele ocenianej organizacji na podstawie formularza kwalifikacyjnego. W roku 2006 proces oceny rozpoczął się od roboczego
zjazdu zespołu asesorów kończącego się spotkaniem wstępnym z przedstawicielami
aplikanta. Celem tego spotkania było: stworzenie pozytywnej atmosfery współpracy
między aplikantem a zespołem oceniającym, ustalenie oczekiwań odnośnie do wizyty w organizacji oraz pomoc aplikantowi w zrozumieniu tego, jak najlepiej przygotować się do wizyty, m.in. przez omówienie agendy spotkania otwierającego z najwyższym kierownictwem oraz wszelkich specyficznych informacji, których mogą
potrzebować asesorzy po przybyciu do organizacji, przedyskutowanie wstępnej opi-
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nii zespołu oceniającego wyrobionej na podstawie formularza kwalifikacyjnego oraz
mapy potencjału (weryfikacja i wyjaśnienie wątpliwości). Podczas tego spotkania
opracowywano wstępnie plan wizyty w organizacji. Wszystkie wspomniane działania mają umożliwić zespołowi oceniającemu opracowanie szczegółowego planu
oraz realizację wizyty w organizacji. Zespół asesorów wykorzystuje wizytę w organizacji do przeprowadzenia wywiadów oraz zebrania i przestudiowania informacji
innymi metodami. Punktacja jest dokonywana tylko raz: po zakończeniu wizyty. To
jest z pewnością najpoważniejsza zmiana, mimo że mniej widoczna. Fakt, że asesorzy odkładają swój osąd na sam koniec procesu oceny, sprawia, że pozostają oni
bardziej otwarci.
4.3. Konkluzje
Efekt oceny − zarówno w przypadku oceny klasycznej, jak i „2005+” − pozostaje taki sam: informacja zwrotna dla aplikanta zawierająca profil punktowy oraz zestawienie jego mocnych stron i obszarów do poprawy. Nie ma różnicy w zakresie
wymagań, jakie jury stawia organizacjom, aby zakwalifikować je do poszczególnych poziomów uznania (zdobywca Nagrody Doskonałości EFQM, zdobywca nagrody za wzorową realizację zasady doskonałości, finalista Nagrody Doskonałości
EFQM). Zasady konkursu pozostają takie same, jedynie sposób, w jaki zbiera się
dowody, jest inny. Zespół EFQM ds. Nagrody jest pierwszym w ramach GEM, który
zastosował nowe podejście. Efekty procesu z 2005 r. dowodzą, że zmiany te przyniosły korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Od roku 2006 aplikanci mają
wolny wybór między podejściem klasycznym a podejściem 2005+. EFQM wierzy,
że nowy proces będzie angażował coraz więcej europejskich organizacji do ubiegania się o Nagrodę Doskonałości EFQM. Jeśli ten cel zostanie osiągnięty, EFQM
będzie bliżej realizacji swojej misji − bycia siłą napędową trwałej doskonałości
w Europie [5].
4.4. „2005+” na przykładzie VWMP
W firmie Volkswagen Motor Polska wybrano nową ścieżkę aplikowania. Jeszcze
w grudniu 2006 r. przesłano oficjalne zgłoszenie organizacji do konkursu, w którym
podano podstawowe informacje o firmie i wskazano wybraną metodę aplikowania.
Zgłoszenie to zostało przygotowane na formularzu o nazwie aplication form (wniosek aplikacyjny), który można znaleźć na stronie internetowej EFQM. Równolegle
rozpoczęto proces samooceny. Gromadzono informacje i podczas warsztatów przyporządkowano je odpowiednim kryteriom modelu. Następnie przedstawiono je
zgodnie z tzw. logiką RADAR, czyli identyfikując trendy, cele, porównania i przyczyny. W listopadzie 2006 r. firma QMS przeprowadziła jednodniowe strategiczne
szkolenie, w którym uczestniczyli członkowie zarządu. Odbyły się także trzy dwudniowe warsztaty z zespołem ProMotor zajmującym się wdrażaniem modelu dosko-
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nałości w VWMP (analiza danych − grudzień 2006 r., opracowanie qualification file
− styczeń 2007 r. , opracowanie enabler map − luty 2007 r.). Wszystkie rezultaty
warsztatów przedstawiano zarządowi firmy. Przygotowaniem pracowników zajął się
zespół ProMotor, który przeszkolił część z nich, zwaną grupą procesową, a ona z kolei metodą kaskadową przeszkoliła koordynatorów pracy grupowej i kierowników
zmian z każdego działu (około 122 osoby). Koordynatorzy zaś przekazali zdobytą
wiedzę wszystkim pracownikom. Rozwiązanie to nie wymagało dodatkowych działań i nakładów finansowych ze strony organizacji, gdyż grupa procesowa co roku
przeprowadza podobne szkolenia; tym razem ich tematem był model doskonałości
EFQM i samoocena.
Na początku stycznia 2007 r. przygotowan i przesłano do EFQM wstępną wersję qualification file w celu jego wstępnej weryfikacji. Następnie opracowano enabler map, czyli matrycę przedstawiającą powiązania między modelem EFQM
a procesami zachodzącymi w firmie. Cała opracowana dokumentacja aplikacyjna
miała 25 stron, na które złożyło się 15 stron qualification file i 10 stron enabler
map. Na początku marca 2007 r., po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji zarządu,
została ona wysłana do sekretariatu konkursu [1].
4.5. Spotkania z asesorami
Pierwszy kontakt przedstawicieli firmy Volkswagen Motor Polska z asesorami
EEA miał miejsce 20 kwietnia. Wybrani do oceny przedsiębiorstwa asesorzy (menedżerowie przedsiębiorstw z Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwajcarii, Niemiec i Danii)
przyjechali do Brukseli już 17 kwietnia. Przez 3 dni analizowali dostarczoną im dokumentację, po czym na spotkanie do Brukseli przybyli reprezentanci firmy Volkswagen Motor Polska. Otworzyła je prezentacja firmy VWMP, której jednak nie wygłosili pracownicy tej firmy, lecz asesorzy, chcący w ten sposób zweryfikować
swoją wiedzę o przedsiębiorstwie. Prezentacja przygotowana na podstawie przesłanego wcześniej dokumentu aplikacyjnego wzbogacona była licznymi pytaniami
i wyjaśnieniami padającymi z obu stron. Omawiane zagadnienia dotyczyły: misji,
wizji, procesów, wskaźników itp. Na zakończenie doprecyzowane zostały szczegóły
planowanej na czerwiec 2007 r. wizyty asesorów w Polkowicach (całe spotkanie
trwało około 4. godzin) i przebiegało w miłej atmosferze.
Po powrocie do kraju rozpoczęły się przygotowania do wizyty asesorów. Ich
pierwszym elementem było przeprowadzenie przez konsultantów z firmy QMS symulacji tej wizyty. W ten sposób pracownicy mogli lepiej przygotować się do rozmów. Z wizyty przesłano raport sporządzony w języku angielskim, w którym odbywały się także rozmowy. Wszystko po to, aby oswoić pracowników z kolejnym
obcym językiem (większość pracowników posługuje się na co dzień językiem niemieckim). Z tym zagadnieniem związany był też drugi nurt przygotowań. Polegał on
na wysłaniu pracowników bezpośrednio zaangażowanych w proces aplikacyjny na
tygodniowy, intensywny kurs języka angielskiego do Londynu (angielski jest pod-
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stawowym językiem EFQM). Była to także forma wyróżnienia i dodatkowego zmotywowania tych pracowników.
11 czerwca rozpoczęła się trwająca 5 dni wizyta asesorów. Przybyli oni do przedsiębiorstwa bardzo dobrze przygotowani, wcześniej podzielili się na zespoły oceniające poszczególne kryteria i każdy z nich miał kilkunastostronicową listę pytań.
Zapoznali się oni z kulturą organizacyjną, procesami i pracownikami firmy, sprawdzając, w jakim stopniu VWMP spełnia wymagania modelu doskonałości EFQM.
Zgodnie z planem asesorzy rozmawiali ze wszystkimi dyrektorami – mniej więcej
trzy godziny spędzili z prezesem firmy. Asesorów, prócz stylu przywództwa, szczególnie interesowało zarządzanie procesami i doskonalenie procesów (zarządzanie
pomysłami, kaizen oraz treningi). Badali oni także wyniki finansowe firmy, a także
metody zarządzania zasobami. Jednak najwięcej czasu spędzili z dyrektor ds. personalnych (każdego dnia odbywała ona trwającą około 2 godzin rozmowę z jednym
z asesorów). Asesorzy prowadzili również wywiady fokusowe, podczas których rozmawiali z wybranymi wcześniej pracownikami reprezentującymi różne działy firmy.
Zorganizowano cztery grupy fokusowe: pierwsza składała się z kierowników zmian,
druga − z pracowników produkcyjnych, w trzeciej uczestniczyły osoby zaangażowane w różnego rodzaju projekty, natomiast czwarta grupa była mieszana − składała
się z pracowników produkcyjnych oraz reprezentantów działów logistyki i finansów.
Wiele rozmów przeprowadzono także z kierownikami średniego szczebla. Asesorzy
obliczyli, że łącznie spotkali się z przeszło osiemdziesięcioma pracownikami, przeglądnęli ponad 1200 stron różnych dokumentów i przepracowali około 800 godzin.
Z zebranych informacji przygotowali liczący 49 stron raport [1].

5. Korzyści z ubiegania się o EEA
Firmy starające się o przyznanie im EEA za najbardziej cenny uważają raport
sporządzony przez bezstronnych asesorów-ekspertów, którzy w większości przypadków są doświadczonymi menedżerami. Ta zewnętrzna ocena pozwala organizacji ocenić pozycję zajmowaną w kontekście modelu EFQM. Ubieganie się o nagrodę
to swoisty przegląd działalności, który powala zmierzyć, sprawdzić i udoskonalić
wewnętrzne procedury samooceny. W przygotowania angażuje się wielu pracowników, co sprzyja pracy zespołowej i poprawia atmosferę w przedsiębiorstwie. Ponadto pracownicy mający jasno sprecyzowane cel i wyzwanie są bardziej zmotywowani. Uczestniczą w wielu szkoleniach i spotkaniach informacyjnych, co przyczynia
się do podnoszenia wiedzy załogi. Aplikacja może być wykorzystywana jako materiał szkoleniowy, może stanowić studium przypadku na kursach poświęconych samoocenie. Dokument ma bardzo duże znaczenie dla uczestników szkolenia. Zdobycie nagrody przez organizację to publiczne potwierdzenie jej doskonałego działania,
co bardzo poprawia image firmy, przyciąga nowych klientów i może stworzyć jej
nowe szanse. Logo nagrody zwiększa prestiż wyrobów i usług. Wyróżnione organizacje są zapraszane na wiele konferencji organizowanych w różnych krajach Euro-

Księga1.indb 162

2009-08-26 13:39:29

Europejski system nagród EFQM na przykładzie Volkswagen...

163

py. Spotkania te umożliwiają podzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi oraz
stanowią dodatkową okazję do budowania publicznego prestiżu wiodących przedsiębiorstw Europy [2].

6. Wnioski
1. Nie jest łatwo zdobyć nagrodę: nie tylko trzeba być najlepszym we wszystkich
kryteriach modelu EFQM, ale również być organizacją wyjątkową, niepowtarzalną,
wnoszącą coś nowego do zarządzania, a nie tylko wykorzystującą znane i dostępne
narzędzia na rynku; nagrodzona organizacja ma stworzyć własne rozwiązania i przekazać je innym, by mogli się doskonalić.
2. Nowa metoda ubiegania się o nagrodę sprzyja aplikowanym, którzy zamiast
koncentrować się na obszernym opisie działalności organizacji, mogą wykorzystać
czas na doskonalenie w praktyce.
3. Zespół asesorów uzyskuje rzeczywisty obraz organizacji podczas wizyty walidacyjnej (site visit), a nie studiując 75-stronicowy dokument.
4. Wiele organizacji nie przystępowało do konkursu o EEA ze względu na wymóg zbyt szczegółowego opisu ich działalności. Zważywszy na silną konkurencję,
wiele danych ma charakter poufny i wewnętrzne uregulowania, zwłaszcza w dużych
koncernach, zabraniają przedstawiania ich na zewnątrz organizacji. Nowa metoda
pozwala na „zaszyfrowanie” danych, np. na podzielenie ich przez odpowiedni współczynnik. Rzeczywiste wartości prezentowane są dopiero podczas bezpośrednich
spotkań z asesorami.
5. Zmniejszenie objętości dokumentu aplikacyjnego z 75. do 25. stron obniżyło
koszty dotyczące tłumaczenia go na język angielski (oficjalny język EFQM) oraz
koszty wydruku egzemplarzy. Możliwe jest też przesłanie takiego dokumentu drogą
elektroniczną, np. e-mailem.
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EFQM EUROPEAN AWARD SYSTEM ON THE example
OF VOLKSWAGEN MOTOR POLAND FROM POLKOWICE
Summary
The classical approach to the EFQM Excellence Award (EEA) assessments, which requires the
preparation of a 75-page submission document, is seen by a growing number of potential applicants as
an obstacle to enter the award process. EFQM exchanged views with all stakeholders of this process:
applicants, assessors, jury members, the award office and GEM – Global Excellence Model council and
prepared a new approach, so called 2005+. The new approach was put into practice for the first time in
2005. Volkswagen Motor Polska from Polkowice was the first company in Poland that applied on the
basis of the new method 2005+. In 2007 VWMP reached the final of EEA.
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Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział w Jeleniej Górze; doradca do spraw systemu zarządzania
jakością w Volkswagen Motor Polska w Polkowicach.
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EKONOMIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
NA TLE KONCEPCJI PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH

1. Wstęp
Kierunek badań dotyczący jakości i efektywności usług publicznych wpisuje się
w szerszy nurt rozważań związany z administracją publiczną traktowaną jako samodzielna i oryginalna dyscyplina badawcza [20, s. 273; 22, s. 15]. Przesądziła o tym
praktyka badawcza w krajach europejskich w drugiej połowie XX w. Wcześniej zagadnienia te traktowane były odrębnie w ramach prawa administracyjnego, politologii czy też zarządzania.
W obecnym stanie nauki administracji rysują się trzy kierunki badawcze: kierunek badań nad refleksją teoretyczną w zakresie zjawisk administracji publicznej,
analiza i opis funkcjonowania struktur i procesów administracyjnych oraz konstruowanie nowych modeli i zasad organizacji i funkcjonowania współczesnej administracji [14].
Administracja publiczna jawi się jako nauka o wybitnie interdyscyplinarnym
i kompleksowym charakterze, której badanie musi uwzględniać integrację metod
i technik badawczych stosowanych wcześniej w innych dziedzinach nauki. Stanowi
to jedną z podstawowych trudności w prowadzeniu badań. O ile nauki prawne oraz
społeczne (w tym zwłaszcza politologia) funkcjonowały na tym obszarze od wielu
lat, o tyle nauki ekonomiczne zajmują się nim od niedawna. Głównymi ekonomicznymi kierunkami badawczymi są tu konstrukcja systemów i modeli struktur administracyjnych, zagadnienia związane z jakością (zarządzanie), efektywność wykonywania zadań publicznych (ekonomia) czy też efektywność struktur w ujęciu
terytorialnym (gospodarka przestrzenna). Już w samym obrębie nauk ekonomicznych mamy więc do czynienia ze zróżnicowaniem kierunków oraz skali (mikro i makro) wraz z należną im specyfiką metod badawczych. Dodać należy w tym miejscu,
że postępująca ekonomizacja administracji publicznej spotyka się często z krytyką
przedstawicieli innych nauk niechętnych ujmowaniu jej przez pryzmat zagadnień
interdyscyplinarnych. Takie podejście najczęściej jest chyba prezentowane przez administratywistów.
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Praktyka wdrażania wielu rozwiązań w administracji publicznej napotyka wiele
trudności związanych z różnym podejściem do jej funkcjonowania. Wynika to z odmiennej optyki różnych kierunków naukowych, które nie zostały wystarczająco zintegrowane na poziomie badań nad administracją.
Celem niniejszego artykułu jest zestawienie w obrębie nauk prawnych, społecznych i ekonomicznych zarówno teoretycznych, jak i wynikających z praktyki koncepcji funkcjonowania administracji publicznej. Sprzyjać to ma lepszemu zrozumieniu skomplikowanego systemu, jaki tworzy administracja, a przez to podejmowaniu
bardziej konsekwentnych i skutecznych działań modernizacyjnych omijających bariery tkwiące w przywiązaniu do konkretnych koncepcji czy teorii.

2. Koncepcje funkcjonowania administracji
w obrębie nauk prawnych
W koncepcji nauk prawnych wyodrębnia się zasadniczo dwa główne rodzaje administracji publicznej, których najważniejszym wyróżnikiem jest konstytucja. W literaturze przedmiotu zatem dzieli się okres funkcjonowania administracji publicznej
na państwo przedkonstytucyjne oraz pokonstytucyjne.
W pierwszym okresie w państwie stanowym i państwie policyjnym zakres zadań administracji publicznej był bardzo zróżnicowany i kształtował się pod wpływem wielu czynników politycznych, gospodarczych i społecznych właściwych danej epoce historycznej. Podstawowa funkcja zadań pozostawała jednak niezmienna
– uchronić państwo od chaosu, zapewnić bieżący zarząd sprawami publicznymi.
W okresie drugim, zwanym też państwem prawa, zadania te pod wieloma względami były podobne, zasadniczą różnicę stanowił jednak charakter obowiązków.
W państwach przedkonstytucyjnych miały one charakter prerogatyw władz administracyjnych (uprawnień), zaś w państwie prawa − charakter obowiązków prawnych.
W tym drugim przypadku władza pozbawiona została wielu uprawnień dyskrecjonalnych w określaniu zadań i ich wykonywaniu [4, s. 138].
W ujęciu klasycznym państwo prawa pojmuje administrację publiczną jako część
działalności państwa niepoddającą się łatwo kryteriom ekonomicznie rozumianej
wydajności czy też efektywności pojmowanej prakseologicznie. W tym ujęciu administracja jako funkcja ustrojowo-prawna wykonywana przez państwo i samorządy
terytorialne nie może być kształtowana przez pryzmat postulatów ekonomicznych
czy socjologicznych. W koncepcji państwa prawa administracja publiczna nie ma
bowiem pochodzenia innego niż prawo powszechnie obowiązujące. Nie jest więc
funkcją zbudowaną na podstawie kategorii ekonomicznych, socjologicznych czy
politycznych. Nie służy osiąganiu celów ekonomicznych, socjologicznych czy politycznych, służy wykonywaniu zadań publicznych określonych w przede wszystkim
w konstytucji. Impulsy dla administracji publicznej nie płyną z rachunku ekonomicznego ani z sondaży opinii publicznej, lecz z prawa powszechnie obowiązującego. Podstawowym paradygmatem jej funkcjonowania jest prawo oraz zinstytucjona-
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lizowany nadzór niezawisłych sądów i trybunałów. Kontrola jest zatem sprawowana
jedynie z punktu widzenia prawa, nie zaś koncepcji ekonomicznych, politycznych
czy prakseologicznych, a koncepcje abstrahujące od prawa powszechnie obowiązującego mogą więc w istocie prowadzić do naruszania jednej z podstawowych zasad
państwa prawa – zasady praworządności. Tak radykalne ustanowienie tej zasady
miało w założeniu służyć uwolnieniu działalności administracyjnej od cech dowolności i uznaniowości [6, s. 132]. Zdaniem wielu administratywistów tak może się
dziać w koncepcji administracji jako uczestnika gry interesów, gry rynkowej czy np.
uczestnika w procesie wymiany politycznej (por. m.in. [4, s. 5-6]).
W państwie prawa administracja publiczna nie może eksperymentować zadaniami publicznymi oraz metodami ich wykonania, obca jest mu wszelka improwizacja
i ryzyko np. nieudanych reform, które zwężają lub w istotny sposób ograniczają
konstytucyjnie określony zakres korzystania przez obywateli z ich publicznych praw
podmiotowych [3]. Wolność, swoboda, dowolność, twórczość, inicjatywa, przedsiębiorczość, tworzenie nowych dzieł, dokonywanie aranżacji, kreowanie nowych koncepcji nie są więc cechami działalności administracyjnej [6, s. 133].
Nie ulega wątpliwości, że interpretacja działań administracji publicznej mających ściśle charakter wykonawczy wobec prawa powszechnie obowiązującego budzi spore wątpliwości przede wszystkim z trzech powodów. Po pierwsze, działania
administracji publicznej podejmowane są w obliczu faktów całkowicie nieprzewidywalnych, nieznanych prawodawcy w momencie, gdy stanowi prawo. Zachodzi zatem realna obawa, że administracja stanie przed faktami, o których prawo się w ogóle się nie wypowiada albo wypowiada się jedynie ogólnie: albo więc będziemy mieli
do czynienia z sytuacją, że z powodu braku prawa nie będzie wykonywania prawa,
albo też z sytuacją, że z powodu ogólnego charakteru regulacji prawnej dominować
będzie dopełnianie bądź też uzupełnianie prawa, a nie jego wykonywanie. Po drugie, w systemie tym eliminacji ulegają wszelkie działania innowacyjne skutkujące
często zmianami prawa i w konsekwencji modyfikacjami administracji publicznej.
Głównym założeniem jest tu zasada „prawa doskonałego”, które bezwiednie należy
wykonywać. Cała inicjatywa i inspiracja w kierunku ciągłego doskonalenia prawa
spoczywa w zasadzie na poziomie stanowienia prawa (centralnym), podczas gdy
praktyka wskazuje na to, że na tym poziomie brakuje świadomości wielu problemów. Po trzecie, powyższa koncepcja eliminuje możliwość zmian w systemie administracji publicznej wynikających zarówno z liberalizacji, jak i globalizacji otoczenia
[25, s. 18]. Konieczność tych zmian wydaje się oczywista w świetle zróżnicowanych
i zmieniających się potrzeb społecznych oraz specyfiki działalności, np. samorządów terytorialnych, po stronie podaży uwarunkowanych technologią i organizacją
świadczenia usług, a po stronie popytu − charakterem zaspokajanych przez nie potrzeb [36].
Na podstawie przedstawionej analizy należy stwierdzić, że podejście wielu administratywistów do koncepcji administracji publicznej nacechowane jest koncepcją
biurokratyzmu idealnego, którego twórcą jest niemiecki socjolog M. Weber. Opiera-
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ła się ona na zasadach wyodrębnionej, zawodowej służby cywilnej, rekrutowanej i mianowanej na podstawie kompetencji zawodowych, politycznie neutralnej, która wykonuje swoje administracyjne zadania w sposób ciągły i systematyczny. Weberowska
koncepcja biurokracji była bezosobowa, racjonalna, wyspecjalizowana, uniwersalna
i zorientowana na skuteczne wykonywanie powierzonych jej zadań [18].

3. Koncepcje funkcjonowania administracji
w obrębie nauk społecznych
Obraz koncepcji i teorii administracji publicznej w nurcie nauk politycznych jest
o wiele bardziej skomplikowany niż w naukach administracyjnych czy ekonomicznych. Oprócz koncepcji teoretycznych politolodzy wyróżniają także różne modele
tradycyjne administracji publicznej oparte na swoistym historycyzmie [29, s. 1-5].
Pokrótce zatem, za Wiszniowskim [34], w dalszej części punktu scharakteryzowano
następujące po sobie koncepcje. Ich syntetyczne zestawienie zawiera także tab. 1.
Tabela 1. Administracja publiczna w naukowych koncepcjach teoretycznych
Koncepcja

Okres

Założenia

Klasyczna

Początek XX w.

Organizacje jako systemy zamknięte. Koncentracja wokół
zasad efektywności, kontroli i form biurokratycznych

Behawioralna

Lata trzydzieste

Antropocentryczne podejście. Orientacja na czynniki
komunikowania, motywacji, przywództwa i partycypacji
w organizacjach

Kwantytatywna

Lata czterdzieste

Matematyczne, statystyczne i informacyjne systemy
wspomagające procesy decyzyjne. Diagnozowanie
i profilowanie działań administracyjnych

Kontyngencyjna Połowa lat
sześćdziesiątych

Środowiskowe i kompleksowe relacje
międzystrukturalne. Analizowanie zależności: struktura–
–struktura, struktura−otoczenie

Polityzacji

Przełom lat
sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych

Polityczna (partyjna i koalicyjna) dominacja. Prymat
struktur politycznych nad strukturami organizacyjnymi

Kwalitatywna

Druga połowa lat
siedemdziesiątych

Jakościowe metody wspomagające działalność i rozwój
organizacji. Podmiotowa orientacja rynkowa

Menedżerska

Druga połowa lat
osiemdziesiątych

Priorytet praktyk ekonomicznych. Adaptacja zasad
kierowania i zarządzania strategicznego

Źródło: [33, s. 14].

Klasyczna koncepcja, wprowadzona jeszcze na początku XX w., odnosi się do
specyfiki strukturyzacji władzy państwowej oraz mechanizmów jej kontroli. Wiąza-
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ła się ona często z procesem biurokratyzacji rządowych form organizacyjnych (por.:
[32; 35]). Teoria ta w sposób zdecydowany wpłynęła na proces tworzenia organów
władzy publicznej, w których istotną rolę odgrywa biurokracja traktowana instrumentalnie. Oznacza to, że kadry w administracji publicznej charakteryzowano raczej
jako mechanizm, a nawet jako autonomiczną w aparacie państwa strukturę organizacyjną ze względu na swoje właściwości stanowiące i decyzyjne [34].
W latach trzydziestych XX w. pojawiła się behawiorystyczna koncepcja relacji
międzyludzkich (human relations), która zmieniła podejście do pracowników zatrudnionych w administracji publicznej, odrzucając tym samym wcześniejszy instrumentalizm. Koncepcja ta traktowała kadry podmiotowo, zajmowała się m.in. sferą
motywacji i partycypacji zawodowej (zob. [24]).
Następna dekada to moment, w którym rozwinęła się innowacyjna metoda ilościowej analizy strategicznej (kwantytatywna). Wprowadziła ona wiele instrumentów wspomagających procesy decyzyjne w administracji publicznej. Oparte one
zostały przede wszystkim na naukach ścisłych, co doprowadziło do wykształcenia
systemów zarządzania informacją (zob. [12]).
W latach sześćdziesiątych XX w. stworzono koncepcję tzw. systemów otwartych
(tzw. model kontyngencyjny), w których to kształt administracji zależał od interakcji
z jej otoczeniem oraz od tła organizacyjnego i specyfiki lokalnej (zob. [21]).
Przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. to okres upowszechnienia się koncepcji politycyzacji procesów decyzyjnych, z której wynika, że większość
decyzji ustalanych jest na podstawie wstępnych ustaleń politycznych (np. dyktatu
partyjnego czy koalicyjnego), a nie na podstawie racjonalnych przesłanek. Ten sposób interpretacji poddany został zmasowanej krytyce, gdyż w istocie uzależniał administrację od polityki, całkowicie likwidując tym samym zasadę niezależności (autonomii) [30].
Dopiero druga połowa lat osiemdziesiątych przyniosła nowy sposób myślenia i konceptualizacji administracji publicznej w Europie, na który wpływ miały
m.in. doświadczenia prężnie rozwijającej się gospodarki japońskiej. Nurt ten zakładał wdrożenie zasad orientacji na klienta przy jednoczesnym eksponowaniu jakości,
technologii oraz zasad skutecznej organizacji pracy. Ta szkoła myślenia określona
została mianem kwalitatywnej (por. [9]).
Menedżeryzm stanowi kolejny etap ewolucji administracji publicznej przypadający na okres od drugiej połowy lat osiemdziesiątych. Koncepcja ta polegała m.in.
na adaptowaniu przez sektor publiczny mechanizmów i reguł sektora prywatnego.
Pojawiała się zatem idea nowego zarządzania sektorem publicznym.
Zachodzące ewolucyjne przemiany administracji publicznej zmierzają w kierunku koncepcji zmian strategicznych, które przywracają odpowiednią rangę elementom analitycznym i planistycznym, a strategiczna analiza finansowa znajduje obecnie zastosowanie nie tylko w ocenie kondycji finansowej, ale także w badaniu
prognostycznym [9].
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Politolodzy uwzględniają to, że metody i techniki analityczne stosowane do oceny zmian w administracji publicznej mają charakter wybitnie interdyscyplinarny.
Szczególną rolę przypisują tu naukom ścisłym: socjologii, psychologii oraz ekonomii i zarządzaniu, twierdząc wręcz, że te dwie ostatnie wywarły decydujące piętno
na współczesnym kształcie sektora publicznego. W tym zakresie dostrzegają oni
wyraźne zmiany zmierzające do upodobnienia sektora publicznego do sektora biznesu, w którym podstawowym celem jednostek operacyjnych jest zysk finansowy.
Kategoria zysku w administracji jest jednak przeinterpretowana w kierunku dobra
publicznego, konsensusu i poparcia społecznego [34].
Oprócz teorii i koncepcji naukowych charakteryzujących kształt administracji publicznej i jej interakcję z otoczeniem politologia wyróżnia także modele administracji sklasyfikowane gównie na podstawie stosunku do roli państwa i jego znaczenia
w administracji oraz form politycznych. Przykładowo w Wielkiej Brytanii relacje te
rozumiane są jako swoisty kontrakt (zob. [15]), we Francji zaś państwo gra rolę arbitra między grupami społecznymi (zob. [13]).
Kryterium formy politycznej organizacji stanowi równie ważną kategorię ze
względu na istotne różnice między poszczególnymi grupami krajów Europy. Państwa o szeroko pojętej tradycji napoleońskiej charakteryzują się wysokim stopniem
jednolitości, ze szczególnym skoncentrowaniem władzy w ramach struktur państwowych.
Tabela 2. Tradycyjne modele administracji publicznej w Europie
Modele
Kryteria

anglosaski
(Wielka Brytania
i Irlandia)

germański (Niemcy,
Austria, Holandia,
Hiszpania, Belgia,
Węgry)

napoleoński
(Francja, Polska)
antagonistyczne

skandynawski
(Szwecja,
Norwegia,
Dania, Estonia)

Relacje
pluralistyczne
państwo−społeczeństwo

organiczne

organiczne

Forma politycznej
organizacji

ograniczony
federalizm

integralny (organiczny) skoncentrowany
federalizm
unitaryzm

zdecentralizowany
unitaryzm

Strategia

inkrementalna

kazuistyczna

biurokratyczna

technokratyczna

Forma
decentralizacji

władza lokalna

kooperatywny
federalizm

zregionalizowane
państwo unitarne

lokalna autonomia

Dominujące podejście
naukowe

nauki polityczne,
socjologia

prawo publiczne

prawo publiczne

prawo publiczne,
nauki organizacji
i zarządzania

Źródło: [23, s. 112].

We Francji występuje ujednolicony w całym kraju układ prefektur tworzący system jednorodny i zunifikowany (zob. [2]). Niemiecki model, a właściwie tradycje
germańskie zakładają rozwiązania całkowicie przeciwne, tzw. zintegrowany federalizm. Polega on na uznaniu, że administracja federalna i krajowa współpracują, sta-
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nowiąc organiczną całość. Nieco odmiennie do tego zagadnienia podchodzą kraje
skandynawskie, w których administracja państwowa gra rolę specyficzną, a mianowicie służebną, realizując przede wszystkim zadania polityki społecznej i opiekuńczej. Ten stosunek (kontrakt) generuje unitarną formę administracyjną, aczkolwiek
przy jednoczesnej kontrolowanej decentralizacji – ze względu na przenoszenie części zadań do wyspecjalizowanych agend sektora publicznego (np. agencji przedsiębiorczości i lokalnych instytucji administracji publicznej). Model anglosaski cechuje się własną specyfiką rozwiązań w tym zakresie, czego dowodem jest istnienie
ograniczonego federalizmu jako formy politycznej organizacji – rozumianego raczej
w kategoriach decentralizacji lub względnej dekoncentracji. Oznacza to, że obserwuje się proces przenoszenia uprawnień i deregulacji sektora publicznego przy zachowaniu daleko posuniętej ostrożności. Wynika to prawdopodobnie z charakteru
państwa ujawniającego pewną podejrzliwość względem rządu i jego służb, które
dążą do koncentracji sił wokół siebie, ograniczając tym samym częściowo rozwój
lokalnego sektora publicznego.
Wyróżnione modele wykazują odmienność w zakresie sposobu i charakteru
wdrażania reform w obszarze administracji publicznej. Składają się na to następujące czynniki: czas reakcji, otwartość na zmiany i zakresowość. Strategia inkrementalna występująca w modelu anglosaskim charakteryzuje się zatem wieloetapowością
działań długoterminowych, model germański przewiduje zaś strategie celowościowe, a przez to złożone. Strategia technokratyczna występuje w krajach skandynawskich i polega na przeniesieniu ciężaru reform na poziom profesjonalnych i fachowych agend. W modelu napoleońskim główną rolę odgrywają przede wszystkim
elity biurokratyczne, które starają się ograniczać wspomniany proces politycznej decentralizacji [34].
Podobne analizy różnicujące omawiane modele mogą być przeprowadzone
z uwzględnieniem innych kryteriów (jak choćby stopnia decentralizacji państwa).
Zestawione one zostały w tab. 2.

4. Ekonomizacja administracji publicznej
Lata siedemdziesiąte minionego wieku przyniosły wiele negatywnych zjawisk
gospodarczych, których wyrazem było osłabienie tempa rozwoju gospodarczego,
nasilenie zjawisk inflacyjnych, wzrost bezrobocia oraz zwiększające się trudności
zrównoważenia wydatków publicznych. Zjawisk tych, a zwłaszcza stagflacji – stagnacji połączonej z inflacją – nie udało się wyjaśnić na gruncie dominującego wówczas keynesizmu, co m.in. przyczyniło się do rozwoju neoliberalnych nurtów w teorii ekonomii i polityce gospodarczej. Pod ich wpływem krystalizowała się koncepcja
nowego zarządzania publicznego (new public management – NPM), która stosunkowo szybko zyskała miano rewolucji menedżerskiej, uniwersalnego modelu zarządzania sektorem publicznym, nowego paradygmatu zarządzania tym sektorem (por.
[36; 1; 28]).
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W krajach anglosaskich, a szczególnie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych,
pojawiły się koncepcje oparte na konkretnych praktycznych wdrożeniach realizowanych w niektórych jednostkach administracyjnych. Przy bliższej analizie tych innowacji można wyodrębnić cechy, które łączą wszystkie te przykłady:
–– zorientowanie na efektywność i nowe modele zarządzania,
–– silne, charyzmatyczne i innowacyjne przywództwo.
Ta pierwsza cecha polega przede wszystkim na implementacji zmodyfikowanych
rozwiązań znanych i sprawdzonych wcześniej w przemyśle i usługach rynkowych.
Proste zastosowanie tych schematów w przypadku sfery publicznej jest niemożliwe,
musimy pamiętać bowiem, że ma ona swoją specyfikę wynikającą przede wszystkim z demokratycznego charakteru sprawowania urzędu przez władze polityczne.
Powoduje to potrzebę działania w ramach kompromisu społecznego i akceptacji dla
posunięć, które z punktu widzenia efektywności mają rozwiązania w zupełnie innym miejscu niż to, na które wskazuje tzw. konsensus społeczny. By rozwiązania
te jak najbardziej zbliżały się do efektywnych, niezbędny jest, jak się wydaje, drugi
element, czyli silne, charyzmatyczne przywództwo, w dodatku cechujące się dużą
kreatywnością i otwarciem na innowacje.
Pierwszym zbiorem takich doświadczeń była książka Osborne’a i Gaeblera Reinwenting Government – How the Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public
Sector wydana w 1992 r. w Stanach Zjednoczonych [28]. Oprócz opisu wielu pionierskich działań w tej sferze książka tworzy pierwsze zestawienie fundamentalnych
zasad, którymi powinny się kierować przedsiębiorcze władze publiczne. Stała się
ona na tyle dużym źródłem inspiracji, że przez wielu badaczy uważana jest za początek powszechnych zmian w sprawowaniu władzy publicznej i narodzin nowego prądu NPM. NPM dąży generalnie do stymulacji nowych mechanizmów działania
w sektorze publicznym, mając na celu poprawę jakości, skuteczności i efektywności
produkcji usług [31]. W stosunkowo szybkim czasie idee te zaczęły być przenoszone
w administracyjną praktykę, przy czym szybkość tych innowacji zależała od dominującej koncepcji państwa, a więc podejścia państwa do interwencji publicznej. Dziś
bowiem można w uproszczeniu rozróżnić trzy koncepcje państwa [1]:
–– koncepcja państwa socjalnego,
–– koncepcja państwa neoliberalnego rynkowego,
–– koncepcja państwa gwarancyjnego.
Pierwsze dwie kontrastujące ze sobą idee realizowane są głównie w krajach Unii
Europejskiej, trzecia z nich jest koncepcją kształtującą się, wynikającą z poszukiwania syntezy między wymienionymi nurtami. Z modeli państwa opiekuńczego i neoliberalnego minipaństwa wypracowany zostaje model państwa „szczupłego” zapewniającego opiekę, które nie odrzuca odpowiedzialności społecznej państwa, lecz
włącza poszczególne grupy społeczne w kształtowanie zadań publicznych i zaprasza
obywateli do partycypacji w nich.
Największy nacisk na deregulację, wprowadzenie zasad NPM i odpaństwowienie zadań publicznych obserwujemy w państwach, w których realizuje się neolibe-
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ralną politykę modernizacji (USA, Nowa Zelandia, Wielka Brytania). W krajach
skandynawskich natomiast kładzie się nacisk na inne elementy NPM; badacze administracji określają je mianem „reżimu kierowania nastawionego na wyniki”, który
tworzony jest przy użyciu instrumentów konkurencji i wolności wyboru, a także za
pomocą selektywnych przedsięwzięć decentralizujących i prywatyzacyjnych [27].
W ślad za tymi przemianami sfery publicznej zmian wymaga instrumentarium
badawcze, które z cech statycznych i zachowawczych właściwych biurokratyzmowi
administracyjnemu winny ewoluować w kierunku określania cech dynamicznych.
Nowe idee wymagają bowiem wsparcia merytorycznego będącego bazą monitoringu zmian oraz systemu benchmarkingu. Ta ostatnia metoda, pomimo swych niedoskonałości wynikających z niedostosowania do nowych zadań systemu statystycznego, stanowi obecnie w Polsce główne źródło motywacji do zmian w administracji
samorządowej.
W świetle tych nowych metod zmienia się istotnie także sposób kreowania
i modelowania struktur administracyjnych w ujęciu przestrzennym. Krytyce podlega m.in. koncepcja tzw. nowej geografii ekonomicznej (modeli Krugmana), czyli
połączenia ujęcia rzeczywistości w kategorii równowagi racjonalnego wyboru (rational-choiseequilibrium) i królującej w neoklasycznej ekonomii idei wzrastających
zysków (increasing returns). Prowadzą one bowiem wprost do lansowania deterministycznych koncepcji stawiających w jednym rzędzie zjawiska społeczno-gospodarcze i efektywność administracji w świetle makroekonomicznych sił strukturalnych [7].

5. Wnioski
1. Nauka administracji, jak każda młoda dyscyplina, charakteryzuje się słabym
zintegrowaniem metod badawczych właściwym kierunkom, które dotychczas autonomicznie zajmowały się administracją publiczną. Z przedstawionej analizy wynika,
że stosunkowo największa zgodność występuje między naukami ekonomicznymi
a społecznymi, największa zaś rozbieżność dzieli te pierwsze z naukami prawnymi.
2. Dotychczasowa praktyka działań modernizacyjnych polskiej administracji
wykazuje wysoką atomizację nauk pranych, społecznych i ekonomicznych, co prowadzi do wdrażania kierunków i rozwiązań niemających kompleksowego oraz optymalnego charakteru. W znacznym stopniu może to tworzyć bariery w kierunku jej
ekonomizacji.
3. Przy tak specyficznym podmiocie badawczym charakteryzującym się wysoką interdyscyplinarnością uwzględnienie optyki innych dziedzin nauki stanowi
z jednej strony spore utrudnienie w prowadzeniu badań, z drugiej zaś wydaje się
warunkiem koniecznym w celu wygenerowania z nich prawidłowych wyników
i wniosków.
4. Sprawna ekonomizacja administracji publicznej może nastąpić jedynie w warunkach uwzględniających jej kompleksową specyfikę. O ile znajduje ona zrozumie-
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nie na gruncie nauk społecznych, o tyle szczególnie istotnym elementem jest umiejętne przetransponowanie idei efektywnościowych na grunt formalnoprawny.
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EFFICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION ON THE BACKGROUND
OF LEGAL AND SOCIAL CONCEPTIONS
Summary
In the first part of the article its author synthetically talks over the concepts of functioning of administration which are in jurisprudence and social science trends. On that background he discusses new
ideas of public services management which are connected with economic science. In conclusions he
states that there is a considerable divergence in the approach to the economisation of public administration from the part of jurisprudence and social science.
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SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

1. Wstęp
Ryzyko jest związane z każdą działalnością prowadzoną przez człowieka; towarzyszy wszystkim podejmowanym przez niego działaniom. Każda aktywność gospodarcza, społeczna narażona jest na ryzyko, stąd też w każdej organizacji powinien być wdrożony proces zarządzania ryzykiem. Dla wszystkich podmiotów istotne
powinno być zarządzanie organizacją oparte na mechanizmach zarządzania ryzykiem, które pozwolą w odpowiednim momencie rozpoznać istniejące zagrożenia,
a następnie podjąć działania zapobiegające rozpoznanym zagrożeniom bądź je zminimalizować. Zarządzanie ryzykiem nie jest jednak procesem łatwym. Dotychczas
nie wypracowano spójnego podejścia do struktury całego procesu i stosowanej terminologii. Powoduje to spore zamieszanie wśród osób, które wdrażają proces zarządzania ryzykiem w organizacji. Na świecie opracowano wiele różnych standardów
tego procesu. Różnią się one liczbą etapów, metodami kontroli czy sterowania zaliczanymi do poszczególnych form zarządzania. Jednak zdaniem autorki zasadne jest
opracowanie wspólnego standardu tego procesu. W związku z tym perspektywy oraz
kierunki jego rozwoju stanowią bardzo duże wyzwanie zarówno dla teoretyków, jak
i praktyków. Wydaje się, że jest to problem aktualny, ponieważ w przygotowaniu jest
norma ISO 31000, która ma wdrożyć wspólne podejście do procesu zarządzania ryzykiem, ma ujednolicić zarówno stosowaną terminologię, jak i jego strukturę. Przygotowany został już projekt tej normy i obecnie toczy się dyskusja nad jej treścią
i wprowadzonymi w niej propozycjami.

2. Procedura zarządzania ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem w każdej organizacji powinno być elementem kluczowym
zarządzania przedsiębiorstwem, organizacje zaś powinny przyjąć aktywną politykę
zarządzania ryzykiem. Każda organizacja powinna wprowadzać odpowiednie procedury pozwalające na efektywne i systematyczne działania umożliwiające zarządzanie zidentyfikowanymi rodzajami ryzyka np. przez ich eliminację, wydzielanie
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na zewnątrz lub częściowe ograniczanie. W sytuacji gdy powstają nowe nieznane
wcześniej zagrożenia, coraz ważniejsze staje się wprowadzanie skuteczniejszego
podejścia do zarządzania ryzykiem [7]. Jednak nie wszystkie organizacje zrozumiały, iż obecnie proces ten jest niezbędny w celu osiągnięcia sukcesu. Z badań przeprowadzonych w 2006 r. przez firmę MARSH dotyczących stosowania procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach działających na terenie państw, które
przystąpiły do UE w 2004 r., wynika, iż duża grupa podmiotów bądź nie wdrożyła
jeszcze takiego systemu bądź też (ok. 60% respondentów) ryzykiem zarządza jedynie przez wykupienie polisy ubezpieczeniowej. Na podstawie badania stwierdzono
ponadto, iż mniej niż 30% respondentów prowadzi rejestr ryzyka, a jedynie 15% z nich
powołało komisje ds. oceny ryzyka [6]. Wyniki te nie są zadowalające.
Zarządzanie ryzykiem jest procesem ciągłym i uwzględnienia zasadę stałego
udoskonalania. Zdaniem autorki bardzo ciekawą definicją tego pojęcia jest ujęcie
zaproponowane przez M. Hallera definiującego ten proces jako: „systematyczne i regularne badanie ryzyk, jakie zagrażają ludziom, ich majątkowi i działaniom, oraz
formułowanie i wprowadzanie środków, za pomocą których należy tym ryzykom
przeciwdziałać” [2, s. 1]. Jest to proces wieloetapowy, przy czym − jak do tej pory −
zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków nie ma jednomyślności co do jego podziału na określone etapy. Na przykład w Stanach Zjednoczonych Ameryki najczęściej
stosowany jest sześcioetapowy system zarządzania ryzykiem, na który składa się:
1. Określanie celów zarządzania ryzykiem.
2. Identyfikacja ryzyka.
3. Ocena ryzyka.
4. Rozpatrzenie alternatyw i wybór narzędzi.
5. Wprowadzenie w życie podjętych decyzji.
6. Bieżąca ocena i weryfikacja.
W krajach europejskich preferowany jest natomiast proces składający się z czterech etapów, takich jak:
1. Identyfikacja ryzyka.
2. Ocena ryzyka.
3. Sterowanie ryzykiem (ograniczanie ryzyka).
4. Finansowanie ryzyka [8, s. 77].
Zdaniem autorki artykułu proces zarządzania ryzykiem powinien składać się
z pięciu etapów, którymi są:
1. Określenie celów i zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem.
2. Identyfikacja czynników ryzyka i samego ryzyka.
3. Ocena ryzyka.
4. Sterowanie ryzykiem.
5. Ocena i aktualizacja podjętych działań.
Wymienione etapy składają się z dwóch faz, a mianowicie (zob. rys. 1):
•• z fazy analitycznej,
•• z fazy kontroli.
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Rys. 1. Fazy zarządzania ryzykiem
Źródło: opracowanie własne.

Pierwszym etapem zarządzania ryzykiem jest faza analityczna. Składają się na
nią: określenie celów i zadań zarządzania ryzykiem, identyfikacja ryzyka oraz ocena
ryzyka. Podział fazy analitycznej przedstawia rys. 2. Na tym etapie dokonuje się
dogłębnej analizy ryzyka.
Fazę analityczną rozpoczyna etap mający za zadanie określenie celów i zadań
procesu. Jest to niezbędne, aby prowadzić w organizacji właściwą politykę zarządzania ryzykiem. Przyjęte cele zależą od charakteru organizacji i jej skłonności do
podejmowania ryzyka. Na tym etapie należy również określić role pracowników
i kierownictwa organizacji w tym procesie, co znacznie ułatwi przeprowadzenie całego procesu i pozwoli włączyć aktywnie poszczególnych pracowników w osiąganie
założonych celów [7].

Rys. 2. Faza analityczna zarządzania ryzykiem
Źródło: opracowanie własne.

Drugi etap fazy analitycznej zarządzania ryzykiem to identyfikacja ryzyka,
określany jest on również jako postrzeganie ryzyka. Ma on na celu zarówno rozpoznanie czynników ryzyka, wszelkich rodzajów ryzyka, które stanowią zagrożenie
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dla człowieka, jego działań lub organizacji, jak również określenie, jak duża jest
ekspozycja danej organizacji na niepewność czy ryzyko. Ponadto etap ten ma również na celu wskazanie wszystkich obszarów, w których organizacja narażona jest na
straty. Identyfikacja ryzyka powinna przebiegać w sposób systemowy i polegać na
merytorycznym przeglądzie wszystkich aspektów funkcjonowania organizacji. Proces ten można zdefiniować jako systematyczne i nieustanne rozpoznawanie typów
ryzyka i niepewności, z którymi może się spotkać człowiek i jego organizacja [13,
s. 69]. Powinien on mieć charakter ciągły. Przeprowadzenie tego etapu wymaga dobrej znajomości organizacji rynku, na którym prowadzi ona działalność, oraz jej
otoczenia (prawnego, społecznego, politycznego i kulturowego) [11, s. 70]. Z tego
też względu najlepiej jest, gdy za ten etap odpowiedzialna jest osoba zatrudniona
w organizacji dobrze znająca analizowany podmiot. Celem wspomnianych działań
jest gromadzenie informacji na temat źródeł ryzyka i wszelkich zagrożeń dla danej
organizacji, człowieka i środowiska. Zbieranie informacji na temat źródeł ryzyka ma
pozwolić na ustalenie czynników, które stworzyć mogą zagrożenie dla człowieka,
przedsiębiorstwa i jego otoczenia.
Trzecim i ostatnim etapem pierwszej fazy jest ocena ryzyka. Polega ona na wymiernej lub opisowej ocenie ryzyka pozwalającej określić prawdopodobieństwo wystąpienia (realizacji) zidentyfikowanego w pierwszym etapie ryzyka oraz szacowanie rozmiarów jego skutków [16]. Łączna analiza obu aspektów daje pełny obraz
istniejących zagrożeń i pozwala na opracowanie modelu ryzyka [16].
Szczególnie trudne jest wskazanie prawdopodobieństwa zajścia zidentyfikowanego ryzyka. Najczęściej w tym celu analizuje się szkody (zdarzenia), które wystąpiły w mniej więcej podobnych (porównywalnych) okolicznościach (warunkach).
Do takiej analizy wykorzystuje się:
•• dane wewnętrzne organizacji,
•• dane zewnętrzne oparte na ogólnodostępnych zestawieniach statystycznych [8,
s. 78].
Głównym powodem trudności w określeniu prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia jest najczęściej brak danych w organizacji. Niejednokrotnie przy określaniu
prawdopodobieństwa realizacji ryzyka wykorzystuje się również teorię zmiennych
losowych i metody symulacyjne (np. Monte Carlo). Oszacowanie prawdopodobieństwa ryzyka przy wykorzystaniu metod analitycznych nie jest łatwe ze względu na
to, iż dotyczy z reguły zdarzeń przyszłych o charakterze jednorazowym [10, s. 6].
Drugim krokiem oceny ryzyka jest określenie rozmiarów skutków ryzyka. Sposób pomiaru skutków ryzyka będzie uzależniony od rodzaju ryzyka poddawanego
badaniu. Inną metodę należy zastosować dla majątkowych rodzajów ryzyka, a inną
dla rodzajów ryzyka związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
Przy określaniu rozmiarów szkody najczęściej korzysta się z doświadczeń firm
ubezpieczeniowych w zakresie szacowania wielkości szkód, stąd też określanie
wielkości ryzyka może się opierać na dwóch wielkościach:
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•• prawdopodobnej wielkości szkód – są tu uwzględnione wszystkie zabezpieczenia, o których przypuszcza się, że zadziałają w chwili zagrożenia i w ten sposób
zapobiegną szkodzie lub obniżą jej wysokość,
•• maksymalnym zakresie szkody – w tym przypadku wielkość szkody szacuje się
przy założeniu, że żadne zabezpieczenie nie zadziała [16].
Przy ocenie skutków ryzyka najczęściej korzysta się z miar względnych pozwalających określić udział skutków (np. finansowych) w prowadzonej działalności.
Łączna analiza prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz jego rozmiarów daje
pełny obraz zagrożenia.
Drugą fazą procesu zarządzania ryzykiem jest kontrola ryzyka. W fazie tej podejmuje się decyzje o wyborze środków ochrony przed ryzykiem, a następnie wdraża się je w życie i dokonuje stałej kontroli skuteczności zastosowanych rozwiązań.
Faza ta składa się z dwóch etapów:
•• sterowania ryzykiem,
•• oceny i aktualizacji podjętych działań.
Podział fazy kontroli na etapy z ich dalszą kategoryzacją przedstawia rys. 3.

Rys. 3. Faza kontroli ryzyka procesu zarządzania ryzykiem
Źródło: opracowanie własne.

Pierwszym etapem tej fazy zarządzania ryzykiem jest sterowanie ryzykiem.
Głównym celem procesu zarządzania ryzykiem jest uniknięcie ryzyka, czyli podjęcie takich działań, które pozwolą całkowicie wyeliminować istniejące zagrożenie.
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Jednak w praktyce bardzo rzadko możliwe jest uniknięcie ryzyka. Z tego też względu na tym etapie podejmuje się takie działania, które pozwolą na ograniczenie jego
rozmiarów. W związku z tym sterowanie ryzykiem obejmuje metody i narzędzia
mające na celu uniknięcie ryzyka, zapobieganie mu lub obniżenie jego rozmiarów.
Ten etap z reguły dzieli się na kontrolę ryzyka i finansowanie. Zdaniem autorki jest
to jednak dość dyskusyjny podział, ponieważ nie można oddzielić metod związanych z kontrolą od metod związanych z finansowaniem ryzyka. Przykładem na to
może być metoda polegająca na transferze ryzyka: pewne formy transferu klasyfikuje się jako metody kontroli ryzyka, inne, jak np. ubezpieczenia, zalicza są z reguły
do finansowania ryzyka. Autorka proponuje zatem inny podział tego etapu uwzględniający skalę wpływu na ryzyko. Sterowanie ryzykiem należy podzielić na dwie
metody:
•• radykalne, polegające na unikaniu bądź zatrzymaniu ryzyka,
•• polegające na transformacji1 ryzyka (polegające na zmniejszeniu ryzyka, dyspersji, ograniczaniu strat oraz jego transferze).
Pierwszą grupę metod sterowania ryzykiem stanowią metody, które − zdaniem
autorki − można określić jako radykalne. Wśród nich należy wyróżnić dwie metody
sterownia ryzykiem, a mianowicie: unikanie i zatrzymanie ryzyka.
Jednym ze sposobów sterowania ryzykiem, zaliczonych przez autorkę do metod radykalnych, jest jego unikanie. Jest to podjęcie takich działań, które doprowadzą do całkowitego wyeliminowania istniejących zagrożeń. Unikanie ryzyka polega na eliminowaniu zagrożeń przez usuwanie ich przyczyn. Proces ten zaliczany
jest do tzw. negatywnych metod manipulowania ryzykiem i jest bardzo trudny oraz
kosztowny.
Zatrzymanie ryzyka to druga z metod sterowania zaliczana do metod radykalnych. Jest to jedna z najczęściej stosowanych metod. Jej zastosowanie może wynikać bądź ze świadomie podjętej decyzji kierownictwa firmy lub osoby zarządzającej ryzykiem w firmie, bądź też z niewiedzy. Zatrzymanie ryzyka może polegać na
jego aktywnym bądź pasywnym zatrzymaniu. Z aktywnym zatrzymaniem ryzyka
mamy do czynienia, gdy osoba, organizacja, mając świadomość występowania ryzyka i jego potencjalnych skutków, podejmuje decyzje o jego zatrzymaniu, czyli
przejęciu na siebie w całości albo w części jego skutków. Natomiast pasywne zatrzymanie ryzyka występuje wówczas, gdy organizacja „bezwiednie” zatrzymuje
ryzyko np. z powodu lenistwa, ignorancji, niewiedzy [5, s. 29].
W przypadku podjęcia decyzji o zatrzymaniu ryzyka (aktywne zatrzymanie)
jednostka decyduje się na samodzielne finansowanie ryzyka. Zatrzymanie ryzyka
jest świadomą decyzją podmiotu o przyjęciu na siebie konsekwencji ryzyka w przypadku jego realizacji. Jest ona z reguły podejmowana, kiedy niemożliwe jest przeniesienie ryzyka lub gdy jest to nieopłacalne. Oczywiście taka decyzja musi być
1
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poprzedzona bardzo wnikliwą analizą zagrożenia. W przypadku podjęcia decyzji
o samodzielnym finansowaniu ryzyka można:
•• utworzyć specjalny wewnętrzny fundusz na pokrycie strat wynikających z określonych rodzajów ryzyka,
•• nie tworzyć funduszu na pokrycie szkód,
•• zastosować kombinację dwóch poprzednich rozwiązań (por. [8, s. 79]).
Drugą grupę metod sterowania ryzykiem stanowią metody polegające na transformacji ryzyka, które można również określić jako metody kontroli ryzyka lub manipulowania ryzykiem. Pierwszym sposobem jest zmniejszanie ryzyka. Metoda ta
polega na podjęciu takich działań, które pozwolą na ograniczenie jego rozmiarów
lub strat, jakie powoduje. To narzędzie stwarza dużo większe możliwości działania
niż unikanie ryzyka. Bardzo często dzięki zastosowaniu prostych i tanich środków
można doprowadzić do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia
lub zmniejszyć jego rozmiary. W celu zmniejszenia ryzyka można posłużyć się takimi środkami, jak:
•• proste zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie,
•• wymiana konstrukcji palnych na niepalne,
•• szkolenie pracowników,
•• instalacja urządzeń alarmowych [2, s. 29].
Kolejnym narzędziem stosowanym w etapie sterowania ryzykiem jest dyspersja
ryzyka, czyli rozłożenie przyszłych zdarzeń na grupę. Cel ten można osiągnąć m.in.
przez zawarcie umowy koasekuracyjnej, tworzenie różnego rodzaju stowarzyszeń
finansowych, prowadzenie działalności w formie spółki. W ten sposób ryzyko związane z ryzykownym przedsięwzięciem można rozłożyć na kilka podmiotów.
Innym narzędziem zaliczanym do metod transformacji ryzyka jest ograniczanie
i zmniejszanie strat. Korzysta się z niego wówczas, gdy mimo podjęcia poprzednich działań wystąpiły zdarzenia powodujące określone szkody. W takim przypadku należy ograniczyć (zmniejszyć) rozmiar szkody. W tym celu każdy podmiot
prowadzący działalność, narażony na ryzyko powstania sytuacji powodujących
straty, powinien mieć opracowany plan postępowania w sytuacjach alarmowych
(np. w przypadku pożaru), aby w odpowiednim czasie podjąć działania pozwalające na zmniejszenie powstałej szkody. Dodatkowo w przedsiębiorstwie można zastosować inne (oprócz planu) środki pozwalające na zmniejszanie rozmiarów zdarzeń niekorzystnych, do których należą m.in.: instalacje wczesnego wykrywania
pożaru, systemy zraszaczy, drogi ewakuacyjne [2, s. 33-34].
Ostatnią metodą sterowania ryzykiem (jego transformacji) jest transfer ryzyka.
Celem tej metody jest przeniesienie ryzyka na inny podmiot. Transfer ryzyka jest
najprostszą metodą redukcji ryzyka. Służą temu określone mechanizmy prawne, do
których można zaliczyć: umowę przechowania, umowę dozorowania obiektu, fuzje
firm, umowy o podwykonawstwo, kontrakty oraz ubezpieczenie. Do najczęściej
stosowanych form przeniesienia ryzyka zalicza się ubezpieczenie ryzyka, czyli
przeniesienie ryzyka na firmę ubezpieczeniową przez zawarcie umowy ubezpiecze-
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nia określonego ryzyka, na mocy której firma ubezpieczeniowa wyraża zgodę na
przyjęcie finansowego ciężaru powstałych szkód (oczywiście w zamian za odpowiednią opłatę). Najczęstsze sięganie po tę formę manipulowania ryzykiem wynika
głównie z łatwego dostępu do ubezpieczenia, co jest największą zaletą tej metody.
Ma ona oczywiście i wady. Podstawowym zarzutem wobec ubezpieczeń jako metody transferu ryzyka jest to, iż zapewniają one jedynie finansową kompensatę szkód,
jakie niesie za sobą zidentyfikowane ryzyko. Zdaniem autorki nie jest to jednak
stwierdzenie prawdziwe. Umowy ubezpieczenia zawierają wiele szczegółowych
klauzul mających stymulować podmioty ubezpieczone do podejmowania działań
w celu minimalizacji prawdopodobieństwa realizacji ubezpieczonego zdarzenia.
Ostatnim etapem procesu zarządzania ryzykiem jest ocena i aktualizacja podjętych działań. Dokonuje się w nim oceny trafności podjętych działań w związku ze
zmienionymi okolicznościami i jeżeli zachodzi taka potrzeba, weryfikuje się je. Ponadto bardzo istotne jest stałe kontrolowanie, czy nie pojawiają się nowe nierozpoznane wcześniej rodzaje ryzyka [2, s. 12].

3. Zakończenie
Wiele firm nie wprowadziło jeszcze tego procesu, jednak jego rozwój na szeroką
skalę jest nieunikniony i powinien nastąpić jak najszybciej. Jest to proces pozwalający na minimalizację ryzyka prowadzonej działalności, jego wdrożenie zaś może
skutkować poprawą sytuacji finansowej firmy i jej wizerunku na rynku. Jak wskazano wcześniej, w niektórych przypadkach możliwe jest też wykorzystanie metod radykalnych – tzn. unikanie lub zatrzymanie ryzyka. Jak już wspomniano, do tej pory
nie ma opracowanego jednego standardu procesu zarządzania ryzykiem, zasadne
wydaje się jednak jego opracowanie. Prace takie, jak już nadmieniono na wstępie,
podjęła Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO). Ich celem jest stworzenie normy, która ma określać m.in. ogólne zasady w zarządzaniu ryzykiem, strukturę oraz wytyczne do zdefiniowania całego procesu zarządzania ryzykiem [14].
Według planów Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej norma ta zostanie
wydana w 2009 r. Obecnie powołano grupę roboczą zrzeszającą stowarzyszenia w
zakresie zarządzania ryzykiem oraz narodowe jednostki standaryzacyjne. Podstawowym zadaniem grupy jest opracowanie wymagań odnośnie do systemu zarządzania
ryzykiem [15]. Powstanie standardu zarządzania ryzykiem przyniesie wiele korzyści, a w szczególności ujednolicenie modelu zarządzania w skali globalnej i stosowanej terminologii. Niewątpliwie ułatwi to wprowadzenie tego procesu w organizacjach, w których dotychczas ten proces nie był wdrożony.
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SYSTEM OF RISK MANAGEMENT
Summary
The business is still developing and also the aspiration of people to aim more and more benefits
give the occassion to set a number of the new impendences – particularly those are unknown till now.
The all kind of people activity can bring into any risk. The risk is an impedency not only for people
health and their life, but also for the activity is leading by them and for the nature is surrounding
them.
The process of the risk management includes two phase as below:
1. Phase of the risk analysis − this is an analytic part of the all process.
2. Phase of the risk inspection (management, manipulation - procedure) − this part of the process
let to take decission on „how to reduce or eliminate existing impedency and how to finanse the cost of
that undertaking?”.

Agnieszka Panasiewicz – dr w Katedrze Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział w Jeleniej Górze.
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WYKORZYSTANIE METOD TAKSONOMII
I WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ
W OCENIE JAKOŚCI WYROBÓW

1. Wstęp
Istotną rolę w doskonaleniu procesów działania, procesów zarządzania jakością
odgrywają metody służące do obiektywnej oceny. Obiektywne oceny wyrobów mają
także duże znaczenie w badaniach towaroznawczych. Genezą artykułu były prace
autora poświęcone badaniom zmian właściwości tkanin w procesach użytkowania
i konserwacji [10]. Okazało się, że w naukach towaroznawczych brak jest narzędzi
pozwalających na jednoczesną ocenę zmian wielu właściwości wyrobów w czasie.
Zasadniczym celem prezentowanego artykułu jest więc przedstawienie możliwości
i sposobów wykorzystania istniejących już metod analizy wielowymiarowej w towaroznawczej ocenie wyrobów.
Oceny mogą mieć charakter obiektywny lub subiektywny. Oceny wyrobów dokonywane np. przez indywidualnych użytkowników, konsumentów są subiektywne.
Natomiast oceny dokonywane systematycznie na potrzeby przedsiębiorstw, organizacji handlowych, konsumenckich czy naukowe analizy towarów powinny mieć
charakter obiektywny. W prezentowanym artykule termin „ocena obiektywna” dotyczy głównie oceny liczbowej. Nie oznacza to jednak, że ocenami obiektywnymi
mogą być tylko te, które są wyrażane za pomocą liczb.
Ocena towaru najczęściej dotyczy jego jakości. Analiza oraz metodyka badań
jakości zależą od przyjętych określeń i definicji. Definicji jakości jest bardzo wiele;
znajdują się one w licznych opracowaniach. Omówienia i prezentacje wielu definicji
znajdują się np. w pracach: [1; 2; 3; 7; 8; 12]. Zgodnie z aktualną normą PN-EN ISO
9000 z września 2006 r. jakość to stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości
spełnia wymagania. Przez wymagania rozumie się tu potrzebę lub oczekiwanie, które zostało ustalone, jest przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe. Z kolei przez
właściwość rozumie się cechę wyróżniającą, przy czym właściwość może być ilościowa lub jakościowa [12]. Tak przyjęta definicja umożliwia zastosowanie niektórych metod taksonomii oraz wielowymiarowej analizy porównawczej w naukach
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towaroznawczych w badaniu i obiektywnej ocenie jakości. Na podstawie terminologii prezentowanej normy ISO przyjęto, że określenie „właściwość” jest synonimem słowa „cecha”.

2. Taksonomiczne aspekty oceny jakości
Taksonomia zajmuje się zasadami i procedurami klasyfikacji, takimi jak np.: grupowanie, porządkowanie, dyskryminacja [2; 5; 17]. Ocena wyrobów jest w istocie
ich klasyfikacją, uporządkowaniem według określonego algorytmu. Szczególnym
rodzajem porządkowania są metody porządkowania liniowego, do których zalicza
się wielowymiarową analizę porównawczą. Analiza ta zajmuje się następującymi
problemami [6]:
1) metodami porównywania obiektów wielocechowych,
2) porządkowaniem obiektów i ich zbiorów z punktu widzenia zależności, której nie można zmierzyć bezpośrednio, jak np. standard życia, poziom jakości wyrobów, efektywność działania,
3) grupowaniem zbiorów i podzbiorów,
4) wyborem cech istotnych spośród danego zbioru cech,
5) metodami przekształcania cech oraz ich agregacji.
Wyroby należące do jednej grupy asortymentowej można traktować jako zbiór
obiektów o pewnych wspólnych i pewnych różnych cechach. W celu dokładniejszej
prezentacji zagadnienia posłużono się przykładem. Koszule męskie wytwarza się
z licznej grupy tkanin odzieżowych o nazwie „tkaniny koszulowe”; zbiór tkanin
koszulowych jest zawarty w zbiorze tkanin odzieżowych. Tkaninom koszulowym
można przyporządkować cechy je odróżniające; są to np.: barwa tkaniny, rodzaj
splotu tkackiego, sposób wykończenia, skład surowcowy tkaniny itd. Tkaninom tym
można też przyporządkować cechy wspólne; są to np.: grubość tkaniny, masa powierzchniowa, wodochłonność, odporność na ścieranie, wytrzymałość na zerwanie,
odporność wybarwień na pranie itd. Cechy wspólne powodują, że dane wyroby zalicza się do jednej grupy asortymentowej i można je traktować jako substytuty, ponieważ zaspokajają takie same potrzeby i mają podobne przeznaczenie. Z kolei odmienne stany wspólnych cech powodują, że podobne wyroby różnią się od siebie
w ramach danej grupy. Ocena wyrobu może opierać się na pojedynczej cesze lub na
wielu cechach. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z oceną wielokryterialną.
Wykorzystując określenia taksonomii w badaniach towaroznawczych, można
stwierdzić, że oceniane wyroby należące do jednej grupy asortymentowej tworzą
zbiór obiektów W, natomiast cechy tych obiektów tworzą zbiór cech, zbiór charakterystyk C. Zbiory W oraz C stanowią przedmiot analizy i oceny. Przyporządkowanie wyrobów do jednej grupy asortymentowej może nastąpić na drodze merytorycznej lub formalnej. Wyroby znajdujące się we wspólnej grupie mają podobne
przeznaczenie użytkowe, a do ich oceny należy wykorzystać takie same cechy. Są to
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najważniejsze wybrane cechy, określane też jako cechy diagnostyczne [7; 15]. Uporządkowaną grupę asortymentową składającą się z m wyrobów oraz przyporządkowaną tym wyrobom, uporządkowaną grupę n cech można przedstawić w postaci
prostokątnej tablicy o m wierszach i n kolumnach, czyli w postaci macierzy. Grupę
W wyrobów o liczności m przedstawia zależność:
(1)
gdzie: w1, w2, ... wj,... wm to poszczególne wyroby.
Każdy z wyrobów scharakteryzowany jest przez określone cechy, które tworzą
macierz cech C:

(2)

gdzie: m   – liczba wyrobów,
n – liczba cech,
cji – cecha o numerze „i” wyrobu o numerze „j”.
Każdy wiersz macierzy C dotyczy więc wyrobu wj , który jest charakteryzowany przez cechy cji. Podczas oceny bada się i mierzy cechy wyrobu. Mają tu miejsce
pomiary, czyli procesy doświadczalne polegające na przyporządkowaniu poszczególnym towarom oraz ich cechom wartości liczbowych. W przypadku występowania cech mierzalnych spełnione są wszystkie założenia teorii pomiaru rozumianej w
sensie klasycznym [18].
W wyniku pomiaru poszczególnym cechom poszczególnych towarów przyporządkowywane są w liczby xji:
xji: cji→ xji,

(3)

gdzie: cji − cecha o numerze „i” dla wyrobu wj ,
xji – wartość cechy o numerze „i” dl wyrobu wj.
Na wartości liczb xji wpływają czynniki systematyczne oraz przypadkowe wynikające np. z błędu pomiaru, dlatego też xj można traktować jako zmienne losowe.
W ten sposób powstaje macierz X wartości cech poszczególnych wyrobów należących do wspólnej grupy asortymentowej:
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(4)

Wartości różnych cech (różnych wielkości fizycznych, chemicznych itp.) nie
można ze sobą porównywać, dlatego należy je przekształcić na wartości bezwymiarowe, którymi są oceny cząstkowe oji :
oji : xji→ oji,

(5)

gdzie oji to znormalizowana ocena cząstkowa i-tej cechy j-tego wyrobu. Powstaje
macierz ocen cząstkowych O:

(6)

W ten sposób grupa wyrobów W danej grupie asortymentowej zostaje przekształcona w macierz liczbowych, obiektywnych ocen wyrobów O. W przedstawionym algorytmie ma miejsce proces polegający na przyporządkowaniu poszczególnym wyrobom wartości liczbowych. Proces taki powinien prowadzić do
jednoznacznych ocen. Różnym towarom – substytutom, posiadającym ustalony
zbiór cech w ramach danej grupy asortymentowej, powinny być przyporządkowane w sposób jednoznaczny różne oceny, a towarom „takim samym”– oceny jednakowe [9].
Do ujednolicenia systemu oceny wyrobów, systemu oceny jakości należy określić: sposób wyboru cech, stopniowanie ważności cech, metody pomiaru wartości
cech, metodę przekształcania wartości cech na wielkości bezwymiarowe oraz sposób określania oceny końcowej. W procesie takim pomocne mogą być wybrane metody taksonomii.
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3. Wybór cech diagnostycznych
Podstawowym zagadnieniem w tworzeniu systemu służącego do oceny wyrobów jest wybór cech. W pierwszym etapie należy przede wszystkim określić zbiór
potencjalnych, wstępnych cech. Poprawne ustalenie elementów zbioru wstępnego
decyduje o przebiegu grupowania cech, określeniu i ostatecznym wyborze cech najważniejszych. Model oceny, który uwzględnia wszystkie lub zbyt wiele właściwości, jest nieprzydatny w praktyce, ponieważ do wyznaczania wartości cech należy
wykonać odpowiednie badania i koszty oceny są wtedy wysokie. Ponadto wartości
niektórych cech nie da się wyznaczyć w sposób precyzyjny i powtarzalny; cechy
takie należy odrzucić.
Dobór cech wstępnych odbywa się na podstawie przesłanek merytorycznych
oraz empirycznych. Na tym etapie duże znaczenie ma towaroznawcza wiedza o danych wyrobach oraz znajomość branży, do której należy oceniany asortyment. Należy uwzględnić dane doświadczalne związane z rodzajem wyrobu, z jego funkcjami i
przeznaczeniem. Podczas tworzenia wstępnego zbioru cech powinno się stosować
następujące kryteria wyboru:
1) cechy powinny odzwierciedlać najbardziej istotne, typowe funkcje oraz przeznaczenie wyrobu,
2) cechy powinny być jednoznacznie i precyzyjnie sformułowane,
3) cechy powinny być bezpośrednio lub pośrednio mierzalne,
4) wzajemne skorelowanie cech może być duże,
5) skorelowanie cech z wielkością charakteryzującą ocenę końcową wyrobu
powinno być wysokie.
Warunkiem prawidłowego sporządzenia potencjalnej list cech jest szczegółowa
znajomość ocenianej grupy towarów. Merytoryczna charakterystyka wyrobu, wykorzystanie opinii ekspertów, norm, źródeł, literatury fachowej umożliwia sporządzenie obszernej listy cech. Z kolei na podstawie charakterystyki wyrobu, znajomości
jego funkcji i przeznaczenia określa się kryteria podziału cech na grupy. W tym celu
na podstawie wiedzy merytorycznej wyznacza się nazwy grup cech. Uwzględnia się
tu w szczególności rodzaj wyrobu, asortyment, przeznaczenie i typowe warunki
użytkowania; i tak np. dla grupy tkanin koszulowych można wyróżnić następujące
grupy cech: cechy związane z trwałością mechaniczną (np. wytrzymałość na zerwanie, wytrzymałość na rozdzieranie, odporność na ścieranie), cechy związane z walorami higienicznymi (np. wodochłonność, higroskopijność, chwyt tkaniny, podatność
na elektryzację), cechy dotyczące trwałości barwy (np. odporność wybarwień na
pranie, na światło słoneczne, na pot), cechy dotyczące walorów estetycznych tkaniny, cechy dotyczące struktury tkaniny itp.
Podczas tworzenia i analizy zbioru cech, które mogą współuczestniczyć w ocenie towarów, należy wyodrębnić cechy krytyczne. Cechy krytyczne to takie, których
określony stan lub wartość może być szkodliwy dla zdrowia, niebezpieczny dla życia lub też cechy te mogą powodować duże zagrożenie dla środowiska naturalnego.
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Należy przy tym odróżnić cechy krytyczne od wad krytycznych. O ile cecha jest
pewną właściwością, elementem odróżniającym lub charakteryzującym obiekt oceny, o tyle wada to pewien konkretny, niekorzystny stan danej cechy. Wśród wad
wyróżnia się wady istotne lub nieistotne, jak również wady produkcyjne, wady ukryte lub wady nabyte [4; 16]. Każda cecha krytyczna powinna być analizowana indywidualnie, a pojawienie się wartości niedopuszczalnej dla danej cechy krytycznej
powinno powodować uzyskanie oceny negatywnej dla całego wyrobu, oceny najniżej z możliwych (np. oceny równej zeru). W przypadku tkanin koszulowych przeznaczonych dla osób dorosłych cechą krytyczną jest zawartość wolnego lub uwalniającego się formaldehydu, która nie może przekraczać wartości 150 mg/kg [14].
Z punktu widzenia taksonomii i metod wielowymiarowej analizy porównawczej
grupowanie potencjalnych cech polega na tworzeniu rozłącznych i wyczerpujących
podzbiorów zawierających cechy położone stosunkowo blisko siebie w ramach danej grupy, a jednocześnie istotnie oddalonych od cech znajdujących się w poszczególnych podzbiorach w wielowymiarowej przestrzeni cech. Podczas wyboru cech
można wykorzystać dualne procedury taksometryczne, które polegają na redukcji
cech niespełniających statystycznych kryteriów diagnostycznych [13]. Wybór cech
przebiega wtedy w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na grupowaniu cech potencjalnych za pomocą procedur taksometrycznych. Następnie wybiera się cechy reprezentatywne z poszczególnych grup, a te tworzą podstawę do wielokryterialnej oceny
wyrobów.
W celu ujednolicenia procedury postępowania prowadzącej do wyboru cech,
przy uwzględnieniu towaroznawczych i taksonomicznych aspektów oceny, należy
przyjąć określone założenia. Przedmiotem oceny jest zespół wyrobów należących
do wspólnej grupy asortymentowej W. W ocenie tej uzasadnione jest założenie o możliwości wnioskowania o każdym z wyrobów z grupy W na podstawie wspólnego
modelu, przy czym poszczególnym wyrobom można przyporządkować zbiór cech ci
(i = 1, ..., z). Przy tych założeniach w procesie wyboru cech należy wyodrębnić następujące etapy:
I. Tworzenie szerokiego zbioru cech potencjalnych C1,
C1 = {c1, ... , cz}.

(7)

II. Tworzenie zbioru cech dostępnych C2,
C2 = {c1, ... , cr}, przy czym r < z oraz C2 ⊂ C1.

(8)

III. Tworzenie zbioru cech diagnostycznych C3,
C3 = {c1, ... , cn}, przy czym n < r oraz C3 ⊂ C2.

(9)

Warunkiem sporządzenia potencjalnej listy (etap I) cech jest znajomość asortymentu badanych towarów. Na podstawie analizy i charakterystyki ocenianej grupy
początkowo tworzy się szeroki zbiór cech dotyczących przedmiotu oceny. Należy
wykorzystać tu podstawy nauk towaroznawczych, informacje z towaroznawstwa
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branżowego, jak również dane literaturowe i dane statystyczne. Jest to etap gromadzenia informacji o asortymencie, który ma być przedmiotem analizy i oceny.
W zbiorze C1 powinny się znaleźć wszystkie cechy krytyczne, o ile istnieją, oraz
cechy istotne. Mogą też pojawić się cechy nieistotne, bliskoznaczne, cechy trudno
mierzalne lub niemierzalne. Na podstawie wymienionych przesłanek otrzymuje się
wstępną listę cech C1.
Drugim etapem jest tworzenie zbioru cech, dla których możliwe jest uzyskanie
danych liczbowych z pomiarów lub istnieją dostępne dane statystyczne. Zbiór ten
określa się jako zbiór cech dostępnych i oznacza jako C2. Lista cech dostępnych
powstaje na podstawie analizy zbioru C1, na podstawie gruntownej znajomości
przedmiotu badań. Należy uwzględnić elementy budowy strukturalnej obiektu, wymagania lub zalecenia zawarte w normach przedmiotowych, warunki odbioru technicznego wyrobów, o ile są znane. W celu ułatwienia wyboru cechy łączy się we
wspólne grupy znaczeniowe i dla poszczególnych grup wybiera się cechy najważniejsze. Na tym etapie powinno nastąpić odrzucenie cech bliskoznacznych oraz nieistotnych. Należy uwzględnić również możliwości pomiarowe (czy możliwe jest
uzyskanie wiarygodnych, powtarzalnych danych dotyczących wartości cech). Cechy
niemierzalne należy odrzucić. Lista cech dostępnych stwarza podstawę do ostatecznego wyboru cech.
Kolejnym etapem procedury jest wybór cech diagnostycznych. Lista tych cech
powstaje na podstawie analizy zbioru C2 (zbioru cech dostępnych), który poddaje się
ostatecznej weryfikacji. Przeprowadza się badania metodą ekspertów w celu uzyskania współczynników ważności cech oraz współczynników zmienności ocen. Uzyskane wyniki poddaje się analizie statystycznej. Ostatecznie wybiera się te cechy,
które mają największe współczynniki ważności, oraz te, które uzyskały najmniejszy
współczynnik zmienności ocen [11]. Znaczna rozbieżność ocen ważności, o czym
świadczą duże wartości współczynników zmienności ocen ważności, wskazuje, że
oceniający eksperci nie są zdecydowani co do istotności danej cechy. Taką cechę
należy odrzucić. Natomiast niskie wartości współczynników ważności cech dowodzą, że oceniający nie przywiązują wagi do danej cechy. Taką cechę również należy
odrzucić, gdyż jest mało reprezentatywna.
Przy ostatecznym wyborze należy uwzględnić realne możliwości pomiarowe,
cel i aspekty ekonomiczne przeprowadzanej oceny. Ostatecznie do zbioru cech diagnostycznych powinno się zaliczyć te, które pozostają z tą oceną w ścisłym związku
merytorycznym. W literaturze taksonomicznej, ekonometrycznej zwraca się uwagę
na to, aby w ostatecznym zbiorze nie było silnego skorelowania między poszczególnymi cechami. W przypadku, gdy w utworzonym modelu występują cechy silnie liniowo skorelowane, następuje dublowanie informacji; można też uzyskać w sposób
sztuczny wysoki stopień dopasowania modelu do danych empirycznych. Utworzony
zbiór (zbiór C3) powinien być najlepszym zbiorem (ze względu na przyjęte kryteria)
służącym do oceny wyrobów w danej grupie asortymentowej. Należy podkreślić, że
w procedurze prowadzącej do wyboru cech w modelach ekonometrycznych i mode-
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lach towaroznawczych mają miejsce istotne różnice. W modelach ekonometrycznych dane nt. wartości różnych cech w zdecydowanej większości już istnieją, należy
je tylko zebrać i uporządkować. W modelach oceny towarów gotowe dane dotyczące
wartości poszczególnych cech są nieliczne i w większości przypadków należy je
dopiero utworzyć na podstawie badań, na podstawie pomiarów. Ogranicza to liczbę
cech diagnostycznych mogących uczestniczących w obiektywnej ocenie jakości wyrobów.

4. Podsumowanie
W artykule poruszono problematykę wielokryterialnej oceny jakości wyrobów,
która jest ważna zarówno w zarządzaniu jakością produktów, jak i w badaniach towaroznawczych. Ze względu na ograniczenia objętościowe nie omówiono i nie poddano krytycznej analizie bogatej literatury dotyczącej mierników jakości, jak również zagadnień związanych z teorią pomiaru. Celem opracowania była implementacja
istniejących już metod na grunt nauk towaroznawczych, w których problem jednoczesnej oceny wielu właściwości wyrobów jest rzadko omawiany. Szczególną uwagę poświęcono problematyce wyboru cech, ponieważ tylko na podstawie określonych cech można dokonywać oceny. Dokonując podsumowania, należy stwierdzić,
że system pozwalający na obiektywną ocenę jakości wyrobów powinien zawierać
następujące, najważniejsze elementy:
I. Ustalony zbiór cech diagnostycznych.
II. Określoną metodykę pomiaru wartości cech.
III. Ustaloną metodykę wyznaczania ocen cząstkowych.
IV. Określony i uzasadniony merytorycznie sposób łączenia wartości cech w
jedną wielkość, która jest końcowym etapem oceny jakości.
Przedstawione rozważania wskazują, że podczas konstruowania obiektywnych
metod oceny wyrobów pomocne są wybrane metody taksonomii oraz wielowymiarowej analizy porównawczej. Taksonomiczne podejście do problemu w dużym stopniu formalizuje ocenę jakości, ułatwia i uniezależnia wynik końcowej oceny od
czynników subiektywnych.
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AN APPLICATION OF TAXONOMIC AND MULTIDIMENSIONAL
COMPARATIVE ANALYSIS METHODS
IN QUALITY ASSESSMENT OF GOODS
Summary
The methods enabling an objective and quantitative assessment of processes, objects or particular
products may play an important role in improving the quality management and operating processes.
This results, among other things, from the fact that the use of numerical data allows processes to be
controlled more precisely and the obtained results to be compared uniquely.
In this paper it is shown that the taxonomic and multidimensional comparative analysis methods
can be used for objective assessment of goods. It was found that an assessment of goods within the
same assortment group is in fact a classification scheme, i.e. an ordering made according to a specified
algorithm. Goods belonging to the same assortment group can be considered as a set of objects of common or different features. The common features decide on belonging to the same assortment group and
they can be considered to be substitutes, because they meet the same needs and are of similar function.
In turn, differentiated features decide on various final assessments, as goods within the same groups are
classified in a different way.
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Based on the selected taxonomic procedures a method for selecting diagnostic features, being one
of the most important tasks in objective quality assessment, is presented. It was shown that the specified
set of features, measuring methods, the normalization of measured values and merging the normalized
values into a single quantity are all the fundamental elements leading to objective quality assessment
for goods.

Stanisław Pfeifer − dr w Katedrze Towaroznawstwa Przemysłowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
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Wykorzystanie metod wyborów dyskretnych
w badaniach koncepcji nowych produktów

1. Wstęp
Jednym z celów działalności gospodarczej jest sprzedaż oferowanych produktów lub usług. Należy zatem poznać potrzeby, motywacje, gusty, intencje i preferencje nabywców.
W ostatnich latach metody wyborów dyskretnych stały się jednym z podstawowych narzędzi pomiaru preferencji nabywców w zakresie wyboru produktów i usług
opisanych wieloma zmiennymi. Wykorzystywane są one w badaniach marketingowych do pomiaru preferencji jako narzędzie segmentacji i prognozowania rynku
oraz w modelowaniu symulacyjnym rynku.
Metody wyborów dyskretnych są bardzo ważnym narzędziem pomiaru wyrażonych preferencji konsumentów, gdy wartości zmiennej objaśnianej są mierzone na
skalach niemetrycznych (głównie na skali nominalnej). Cechą szczególną tych metod jest możliwość symulacji rzeczywistych wyborów rynkowych na etapie pomiaru
preferencji konsumentów.

2. Charakterystyka metod wyborów dyskretnych
Badaniem zachowań konsumenta oraz poszczególnymi elementami tego zachowania zainteresowano się już w XIX w. To właśnie w tym czasie zajmowano się
problematyką pomiaru użyteczności i sformułowano pierwsze pojęcie użyteczności,
która oznacza subiektywnie odczuwaną satysfakcję z realizacji określonej struktury
konsumpcji.
W związku z tym, iż bezpośredni pomiar użyteczności jest bardzo trudny, do
teorii użyteczności wprowadzono pojęcie preferencji umożliwiające kwantyfikację
użyteczności. W pomiarze preferencji wykorzystywane są dane historyczne oraz
dane o charakterze antycypacyjnym (opisujące intencje konsumentów), dlatego też
wyróżnia się metody analizy preferencji ujawnionych oraz metody analizy preferencji wyrażonych.
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Proces wyboru między produktami lub usługami ma charakter probabilistyczny,
ponieważ nabywcy nie zawsze postępują w sposób konsekwentny. Stanowi to podstawę teorii użyteczności losowej (random utility theory), która została przedstawiona przez Thurstone’a w 1927 r. [1, s. 106]. Teoria użyteczności losowej jest podstawą teoretyczną metod wyborów dyskretnych (choice-based conjoint analysis,
discrete choice modelling, discrete choice experiment). Do literatury z zakresu badań marketingowych modele te zostały wprowadzone w 1983 r.vprzez Louviere’a
i Woodwortha.
Cechy charakterystyczne metod wyborów dyskretnych to [1]:
•• zastosowanie w badaniach preferencji,
•• wybór jednego profilu ze zbioru (symulacja rzeczywistych wyborów rynkowych),
•• uwzględnienie opcji rezygnacji z wyboru,
•• pełny opis profilów (uwzględnienie wszystkich atrybutów),
•• wykorzystanie układów czynnikowych,
•• estymacja użyteczności cząstkowych na podstawie modelu nieliniowego,
•• estymacja modelu na poziomie zagregowanym,
•• oszacowanie udziałów w rynku.
Metody estymacji parametrów (użyteczności cząstkowych) w metodach wyborów dyskretnych to metody bazujące na prawdopodobieństwie wyboru. Do tej grupy
należą metody LOGIT i PROBIT [2, s. 157-160].
Najczęściej stosowanymi modelami są: wielomianowany model logitowy (multinominal logit model – MNL) (jeżeli zmienne objaśniające charakteryzują konsumentów) lub warunkowy model logitowy (conditional logit model – CLM) (jeżeli
zmienne objaśniające opisują obiekty będące przedmiotem wyboru). Nieznane parametry modelu szacuje się uogólnioną metodą najmniejszych kwadratów lub metodą
największej wiarygodności.
Użyteczności cząstkowe szacowane są na poziomie zagregowanym (estymacja
na poziomie segmentowym i indywidualnym jest możliwa podczas zastosowania
modeli klas ukrytych – w przypadku estymacji segmentowej bądź modeli hierarchicznych Bayesa – w przypadku estymacji na poziomie indywidualnym) [4, s. 1; 7,
s. 4; 6, s. 1; 5, s. 207-208].
Do najważniejszych zalet metod wyborów dyskretnych należą [3, s. 395-396]:
•• symulacja bardziej realistycznej sytuacji wyboru (w porównaniu z metodami
conjoint analysis),
•• możliwość rezygnacji z wyboru,
•• łączna ocena wszystkich atrybutów,
•• potrzeba mniejszej liczby rozstrzygnięć od respondentów niż w metodach conjoint analysis,
•• to, że wartości estymatorów parametrów modelu są obliczane na poziomie zagregowanym (co pozwala na oszacowanie udziałów w rynku oraz prognozowanie udziałów nowo wprowadzanych profilów).
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Metody wyborów dyskretnych charakteryzują się również wadami [3, s. 396]:
•• procedura wyborów prowadzi do zgromadzenia danych o mniejszej zawartości
informacyjnej (w porównaniu z procedurą ocen rankingowych lub pozycyjnych),
•• eksperyment oparty na wyborach wymaga zgromadzenia dużej liczby obserwacji (w celu uzyskania rzetelnych estymatorów użyteczności cząstkowych),
•• nie umożliwiają oszacowania odrębnych modeli użyteczności dla każdego respondenta (nie jest zatem możliwa segmentacja).
Oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w badaniach preferencji konsumentów z wykorzystaniem metod wyborów dyskretnych to przede wszystkim:
SAS/STAT, GLIMMIX, Latent GOLD, Sawtooth Software: CBC, CBC Advance
Design Module, The Latent Lass Module, CBC/HB, Individual Choice Estimation
(ICE), SPSS.

3. Zastosowanie metod wyborów dyskretnych w badaniach
koncepcji nowych produktów
Przykładem zastosowania metod wyborów dyskretnych w badaniach koncepcji
nowych produktów jest badanie preferencji klientów biur podróży przeprowadzone
na przełomie lipca i sierpnia 2005 r. na terenie miasta Jelenia Góra.
Podstawowym celem tego badania było określenie preferencji klientów biur podróży, oszacowanie udziałów w rynku poszczególnych ofert wypoczynku oraz badanie koncepcji nowych produktów. Zgromadzone dane zostały wykorzystane do:
•• identyfikacji czynników wywierających decydujący wpływ na wybór określonego biura podróży oraz określonej oferty wypoczynku,
•• analizy struktury wyborów oferty wypoczynku,
•• analizy częstotliwości i okoliczności wyborów oferty wypoczynku.
•• Ankieta składała się z czterech części:
•• pytania w pierwszej części dotyczyły wyboru biura podróży,
•• pytania w drugiej części dotyczyły wyboru oferty wypoczynku,
•• trzecia część ankiety zawierała profile charakteryzujące ofertę wypoczynku,
spośród których respondent wybierał ten, który najpełniej spełniał jego oczekiwania, lub rezygnował z wyboru,
•• pytania w czwartej części dotyczyły podstawowych cech socjologicznych badanych respondentów.
W badaniu wykorzystano atrybuty i poziomy charakteryzujące oferty wypoczynku przedstawione w tab. 1.
Pełny eksperyment czynnikowy zawierałby 3 4×5 zbiorów (5 profilów opisanych
4. atrybutami zawierającymi po 3 poziomy), zatem liczba zbiorów w pełnym eksperymencie wyniosłaby 3 486 784 401. Minimalny rozmiar eksperymentu zawierałby
20 × (3–1) + 1 = 41 zbiorów, zaś rozmiar eksperymentu wykorzystanego w badaniu
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wyniósł 45 zbiorów. Efektywność układu czynnikowego wyniosła D = 85,96 (maksymalna wartość miernika D wynosi 100).
Tabela 1. Atrybuty i ich poziomy charakteryzujące formę i rodzaj wypoczynku
Atrybuty

Poziomy

Miejsce

morze, jezioro, góry, zwiedzanie, obojętnie

Zakwaterowanie

camping (bez wyżywienia), apartament (bez wyżywienia), hotel (śniadanie)

Transport

samochód, samolot, autokar

Cena

poniżej 1500 zł (za tydzień), od 1500 do 3000 zł (za 2 tygodnie), powyżej
3000 zł (za 2 tygodnie)

Kraj

w Polsce, w Europie, poza Europą

Źródło: opracowanie własne.

W badaniu wykorzystano 3 bloki. Liczba zbiorów w każdym z bloków wyniosła
15. Liczba profilów w pełnym eksperymencie była równa 270. W każdym zbiorze
było 5 profilów charakteryzujących formę wypoczynku i szósty profil – opcja rezygnacji z wyboru (przykład zbioru przedstawia tab. 2). Liczba profilów wykorzystanych w badaniu równała się zatem 270 (225 profilów charakteryzujących ofertę wypoczynku oraz 45 profilów opcji rezygnacji z wyboru). Rozprowadzono 440 ankiet,
uzyskano zaś 394 prawidłowo wypełnione formularze (wykorzystane w badaniu).
Liczba ankiet w poszczególnych blokach przedstawiała się następująco: blok 1 –
130, blok 2 – 130, blok 3 – 134 ankiety.
Tabela 2. Przykładowy zbiór profilów charakteryzujących ofertę wypoczynku
Kraj

Wybieram
opcję

powyżej 3000 zł
(za 2 tygodnie)

poza Europą

1

samolot

od 1500 do 3000 zł
(za 2 tygodnie)

w Europie

2

apartament
(bez wyżywienia)

samolot

od 1500 do 3000 zł
(za 2 tygodnie)

w Polsce

3

Zwiedzanie

camping
(bez wyżywienia)

autokar

poniżej 1500 zł
(za tydzień)

w Europie

4

Obojętnie

hotel (śniadanie)

samolot

powyżej 3000 zł
(za 2 tygodnie)

w Polsce

5

Miejsce

Zakwaterowanie

Transport

Morze

camping
(bez wyżywienia)

samochód

Jezioro

apartament
(bez wyżywienia)

Góry

Żaden z tych profilów

Cena

6

Źródło: opracowanie własne.
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W wyniku estymacji warunkowego modelu logitowego oszacowano użyteczności cząstkowe poziomów atrybutów. Użyteczności te zostały wykorzystane do obliczenia użyteczności całkowitych każdego z prezentowanych profilów. Następnym
krokiem było obliczenie prawdopodobieństwa wyboru profilów w każdym ze zbiorów oraz prawdopodobieństwa wyboru każdego profilu z całego ocenianego zestawu. Tabela 3 przedstawia 3 profile o największych prawdopodobieństwach wyboru i
3 profile o najmniejszych prawdopodobieństwach wyboru spośród 270. ocenianych
profilów.
Tabela 3. Profile o największym i najmniejszym prawdopodobieństwie wyboru
Miejsce

Zakwaterowanie

Transport

Cena

Kraj

Prawdopodobieństwo

Największe prawdopodobieństwo wyboru
Morze

hotel (śniadanie)

samolot

poniżej 1500 zł
(za 1 tydzień)

w Europie

0,0076

Morze

hotel (śniadanie)

autokar

od 1500 do 3000 zł
(za 2 tygodnie)

w Europie

0,0075

Morze

camping
(bez wyżywienia)

samolot

od 1500 do 3000 zł
(za 2 tygodnie)

w Europie

0,0074

Najmniejsze prawdopodobieństwo wyboru
Obojętnie

apartament
(bez wyżywienia)

samochód

poniżej 1500 zł
(za 1 tydzień)

poza Europą

0,0024

Zwiedzanie

apartament
(bez wyżywienia)

autokar

powyżej 3000 zł
(za 2 tygodnie)

poza Europą

0,0023

Zwiedzanie

camping
(bez wyżywienia)

samochód

poniżej 1500 zł
(za 1 tydzień)

poza Europą

0,0022

Źródło: opracowanie własne.

Interpretację wartości oszacowanych współczynników regresji logistycznej (βj)
umożliwia przekształcenie oszacowanego równania regresji logistycznej w iloraz
hazardu (hazard ratio). Iloraz hazardu przedstawia relatywną możliwość wystąpienia zdarzenia, a w przypadku regresji logistycznej poziom szans można oszacować
jako funkcję zmiennych niezależnych, upraszczając iloraz hazardu do postaci [8,
s. 178]:
(1)
Wyrażenie
określa relatywną zmianę możliwości wystąpienia zdarzenia w
wyniku działania czynnika opisanego przez zmienną Xj (zakładając kontrolowanie,
inaczej stabilność, pozostałych zmiennych uwzględnionych w równaniu).
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Otrzymany iloraz hazardu porównuje się z wartością 1 i interpretuje się go następująco [8, s. 178]:
•• jeśli
> 1, to przyjmuje się, że czynnik, który jest opisywany przez zmienną
niezależną Xj, działa stymulująco na prawdopodobieństwo wystąpienia badanego zjawiska (przy kontrolowanym wpływie pozostałych zmiennych uwzględnionych w równaniu);
•• jeśli
< 1, to przyjmuje się, że czynnik, który jest opisywany przez zmienną
niezależną Xj, działa destymulująco na prawdopodobieństwo wystąpienia badanego zjawiska (przy kontrolowanym wpływie pozostałych zmiennych uwzględnionych w równaniu);
•• jeśli
= 1, to przyjmuje się, że czynnik, który jest opisywany przez zmienną
niezależną Xj, nie ma wpływu na prawdopodobieństwo wystąpienia badanego
zjawiska (przy kontrolowanym wpływie pozostałych zmiennych uwzględnionych w równaniu).
Na rysunku 1 przedstawiono ilorazy hazardu dla parametrów, których wartości
są różne od zera. Pozostałe poziomy atrybutów nie zostały uwzględnione na rysunku, ponieważ iloraz hazardu dla tych poziomów równa się 1, zatem czynniki te nie
mają wpływu na prawdopodobieństwo wyboru oferty wypoczynku (przy kontrolowanym wpływie pozostałych zmiennych uwzględnionych w równaniu).

Rys. 1. Wartości ilorazu hazardu dla β ≠ 0
Źródło: opracowanie własne.

Z przeprowadzonego badania wynika, iż:
•• o wyborze profilu oferty wypoczynku w kolejności decydują cechy: miejsce,
kraj, cena, zakwaterowanie i transport;
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•• wpływ stymulujący na prawdopodobieństwo wyboru mają: miejsce wypoczynku: morze, kraj wypoczynku w Europie, miejsce wypoczynku: jezioro, cena od
1,5 do 3 tys. zł (za 2 tygodnie), cena poniżej 1,5 tys. zł (za 1 tydzień).
Z wyników pierwszej części badania ankietowego dotyczącej wyboru biura podróży wynika, iż:
•• 36,3% ankietowanych korzysta z usług biura podróży rzadziej niż raz w roku;
•• najbardziej znanym i najczęściej wybieranym biurem podróży jest Biuro Podróży York (21,1% wskazań);
•• według 28,4% ankietowanych reklama i promocja raczej mają wpływ na wybór
biura podróży.
Druga część badania ankietowego dotycząca wyboru oferty wypoczynku dowiodła, iż:
•• dla większości respondentów (38,4%) nie ma znaczenia rodzaj wypoczynku
(krajowy bądź zagraniczny);
•• najbardziej preferowanym miejscem wypoczynku jest morze (33,2%);
•• najczęściej wybieranym środkiem transportu w trakcie wypoczynku jest transport własny (35%);
•• najczęściej była wskazana objazdowo-pobytowa forma wypoczynku (36,8%);
•• większość ankietowanych wybiera czas trwania wypoczynku powyżej 7 dni
(39,3%);
•• najczęściej wybieraną formą wyżywienia jest zapewnione wyżywienie częściowe (36,3%);
•• kwatery prywatne są najbardziej preferowanym rodzajem zakwaterowania
(36,4%);
•• ankietowani zazwyczaj spędzają swój wypoczynek z rodziną (48,2%);
•• badani na wypoczynek przeznaczają rocznie przeciętnie od 1,5 do 3 tys. zł
(37,8%);
•• 51,7% ankietowanych organizuje swój wypoczynek zarówno za pośrednictwem
biura podróży, jak i we własnym zakresie;
•• 47,2% ankietowanych wskazało, że raz w roku korzysta z wypoczynku.
Z wyników czwartej części badania ankietowego dotyczącej charakterystyki respondenta wynika, iż:
•• ankietowani to zazwyczaj kobiety (55%) w wieku 33,5 roku, z zakończoną edukacją i wykształceniem średnim;
•• ankietowani to najczęściej pracownicy fizyczni (28,9%) z miesięcznym dochodem na 1 osobę w rodzinie do 2000 zł (52,6%) i źródłem dochodu pracy najemnej u pracodawcy państwowego (36,3%);
•• ankietowani to zazwyczaj osoby pozostające w związku małżeńskim (50,3%)
posiadające dzieci (54,3%), najczęściej 1 dziecko (29,4%), i mieszkające w mieście do 50 tys. mieszkańców (35,3%).
Metody wyborów dyskretnych oraz ich zastosowanie w marketingu należą do
zagadnień bardzo obszernych. Przedmiotem dalszych, pogłębionych studiów po-
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winno być np. wykorzystanie modeli klas ukrytych czy też modeli hierarchicznych
Bayesa w segmentacji konsumentów bądź też w oszacowaniu użyteczności na poziomie indywidualnym.
Metody wyborów dyskretnych znajdują zastosowanie w wielu obszarach badań
marketingowych. Dynamicznemu rozwojowi metodologicznemu towarzyszy narastanie zagadnień nierozstrzygniętych, które oczekują zarówno na propozycje rozwiązań o charakterze metodycznym i analitycznym, jak i na weryfikację empiryczną. Do najważniejszych kierunków dalszych prac nad badaniami z wykorzystaniem
metod wyborów dyskretnych zaliczyć należy: opracowanie modeli łączących dane
pochodzące z badań ankietowych (preferencje wyrażone) z danymi o rzeczywistych zachowaniach konsumentów (preferencje ujawnione); opracowanie nowych
programów komputerowych, w których zostaną uwzględnione osiągnięcia badawcze (np. modele klas ukrytych, modele z parametrami losowymi); badania empiryczne obejmujące analizę preferencji na poziomie indywidualnym i segmentowym
(oszacowanie użyteczności cząstkowych z wykorzystaniem modeli z parametrami
losowymi – np. modelami hierarchicznymi Bayesa, oraz z wykorzystaniem modeli
klas ukrytych); rozszerzenie zastosowań metod wyborów dyskretnych na nowe obszary badawcze.
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CONCEPT ANALYSIS OF NEW PRODUCTS
WITH DISCRETE CHOICE METHOD
Summary
In the concept analysis of new products discrete choice method is used. The article presents concept analysis of new products – travel agencies’ offers carried out in July and August 2007 on a sample
of population of Jelenia Góra, with the application of discrete choice methods. Data are collected especially for this work using a questionnaire. In the paper conditional logit model is applied to the concept
analysis of new products to present which attribute’s levels are stimulants and non-stimulants for probability of offer choice.

Aneta Rybicka – adiunkt w Katedrze Ekonometrii i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego
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ISO 22000 – Standard dla organizacji
w łańcuchu obrotu żywnością

1. Wstęp
Polski przemysł spożywczy stanowi jedną z ważniejszych gałęzi w gospodarce
narodowej. Jakość polskich produktów żywnościowych zdobywa uznanie nie tylko
rodzimych konsumentów, ale również odbiorców zagranicznych. Dlaczego więc
polskie firmy spożywcze podejmują działania związane z wdrożeniem systemów
zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem żywności? Odpowiedź jest prosta – odpowiedzialność za produkt ponosi producent. Zadaniem systemu zarządzania jakością jest wypracowanie takich metod działania, które zapewnią, że produkt
jest wytwarzany w możliwie najlepszych warunkach, zgodnie z wymaganiami norm
czy specyfikacji. Od kilku lat wzrasta zainteresowanie polskich przedsiębiorstw spożywczych systemami bezpieczeństwa żywności, zwłaszcza że obliguje je do tego
polskie i unijne prawo żywnościowe.

2. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa żywności
Obowiązujące w polskim prawie żywnościowym przepisy nakładają na wszystkie działające podmioty sektora spożywczego obowiązek wdrożenia i przestrzegania
wymagań systemu bezpieczeństwa żywności. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że
w Polsce obowiązują normy prawa wspólnotowego. Należą do nich dyrektywy i rozporządzenia1.
Zgodnie z wymaganiami jednego z głównych przepisów wspólnotowego prawa
żywnościowego bezpieczeństwo żywności wynika z kilku kwestii: ustawodawstwo
Wspólnotowe normy prawne są stosowane bezpośrednio w każdym państwie członkowskim.
Rozporządzenia wspólnotowe charakteryzują się bezpośredniością skutków, tj. norma prawna tworzy
sama prawa i obowiązki podmiotów indywidualnych w poszczególnych państwach członkowskich.
Rozporządzenia są również nadrzędne w stosunku do ustaw. Oznacza to, że w sytuacji „kolizji” między
rozporządzeniem wspólnotowym a polską ustawą pierwszeństwo mają zapisy rozporządzenia unijnego.
1

Księga1.indb 204

2009-08-26 13:39:34

ISO 22000 – standard dla organizacji w łańcuchu obrotu żywnością

205

powinno ustanawiać minimalne wymogi higieny, powinny odbywać się urzędowe kontrole w celu sprawdzania zgodności przedsiębiorstw sektora spożywczego,
a przedsiębiorstwa sektora spożywczego powinny ustanawiać i realizować programy i procedury dotyczące bezpieczeństwa żywności na podstawie zasad HACCP
[5, s. 2-3]. W rozporządzeniu tym ustawodawca zwraca ponadto uwagę na bardzo
ważną kwestię – pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowotne produktu
ponosi producent. W polskim ustawodawstwie bezpieczeństwo żywności to ogół
warunków, które muszą być spełnione, dotyczących w szczególności: stosowanych
substancji dodatkowych i aromatów, poziomów substancji zanieczyszczających, pozostałości pestycydów, warunków napromieniania żywności, cech organoleptycznych i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub
obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka [7].

Rys. 1. Liczba obowiązujących przepisów prawa żywnościowego w Polsce i UE
(stan z 16.10.2007 r.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie [9].

Proces harmonizacji polskiego prawa żywnościowego z prawem Unii Europejskiej pogłębił brak przejrzystości w polskim ustawodawstwie. Dotyczy to w sposób
szczególny:
•• ujednolicenia definicji pojęć stosowanych w polskim i unijnym ustawodawstwie,
•• stworzenia jednolitej i skutecznej inspekcji żywności zmniejszającej uciążliwość
przeprowadzanych urzędowych kontroli, skupiającej wysoko wykwalifikowanych inspektorów w zakresie technologii żywności, towaroznawstwa, systemów
jakości oraz bezpieczeństwa żywności,
•• egzekwowania od podmiotów z sektora spożywczego wymagań związanych
z zapewnieniem zdrowotnej jakości żywności (wartości odżywczej produktów),
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•• prowadzenia przez organy administracji państwowej kampanii edukacyjnej służącej szerzeniu wiedzy na temat zasad GMP, GHP, HACCP w organizacjach
oraz przestrzegania higieny, warunków przechowalniczych w gospodarstwach
domowych czy wyjaśniania konsumentom zasad znakowania żywności.
Ważnym problemem w stosowaniu żywnościowych przepisów prawnych jest
ich stale zwiększająca się liczba. Może to powodować u uczestników łańcucha żywnościowego trudności z bieżącą identyfikacją zmian w przepisach, co skutkuje powoływaniem się na nieaktualne normy prawne. Liczbę obowiązujących przepisów
prawa żywnościowego w Unii Europejskiej oraz Polsce przestawiono na rys. 1.

3. System zarządzania bezpieczeństwem żywności
Organizacje zajmujące się produkcją żywności i jej obrotem zobowiązane są do
wykazania zdolności do nadzorowania zagrożeń, jakie występują lub mogą się pojawić podczas tych procesów. W tym celu powstały krajowe i międzynarodowe normy
dotyczące bezpieczeństwa żywności. Do momentu ustanowienia jednolitego standardu ISO 22000 przedsiębiorstwa branży spożywczej miały kłopot z dostosowaniem się do dużej liczby sformalizowanych systemów. Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności mogła odbywać się na zgodność z następującymi
dokumentami:
1. Normą duńską DS. 3027 E:2002 – Food Safety According to ACCP – Requirement to Be Met by Food Processing Companies and Their Subcontractors.
2. Holenderskim standardem Dutch National Board of Experts-HACCP: 2002
– Criteria for Assessment of an Operational HACCP System – Kryteria dla oceny
systemu operacyjnego HACCP.
3. Wytycznymi Codex Alimentarius Commission, 1997, Hazard Analysis and
Crititical Control Point (HACCP) System and Guidelines for Its Application.
4. NSAI IRISH STANDARD I. S. 343:2000 – Food Safety Management.
Duża liczba norm, zwłaszcza tych międzynarodowych, przyczyniała się do respektowania w poszczególnych krajach różnych poziomów bezpieczeństwa produktu finalnego. Podjęto więc próbę ustanowienia jednolitej normy dotyczącej
wszystkich podmiotów tworzących tzw. łańcuch żywnościowy. Prace Komitetu
Technicznego ISO/TC 34, ekspertów z przemysłu spożywczego, Komisji Codex
Alimentarius zostały uwieńczone sukcesem w postaci zharmonizowanego standardu z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Nowy standard ułatwia
wdrożenie systemu HACCP (hazard analysis and critical control point – analiza
zagrożeń i krytyczne punkty kontroli)22 oraz integracji z normą ISO 9001:2000. Powiązania pomiędzy zasadami HACCP oraz wymaganiami normy ISO 22000:2005
przedstawiono w tab. 1.
2
Według kodeksu żywnościowego to system, który identyfikuje, ocenia i kontroluje zagrożenia
istotne dla bezpieczeństwa produktu. Zapewnienie bezpieczeństwa produktu odbywa się przez kontrolę procesu produkcyjnego w tych miejscach, które są ważne z punktu widzenia zagrożeń higienicznych.
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Tabela 1. Powiązanie ISO 22000:2005 z zasadami HACCP
Zasada HACCP

ISO 22000:2005

1

2

Zasada 1
Ustalenie wszystkich typów
zagrożeń, którym trzeba
zapobiegać, które trzeba
eliminować lub redukować
do akceptowalnego poziomu

Organizacja powinna:
•• zapewnić odpowiednie zasoby do ustanowienia, wdrożenia i utrzymywania systemu bezpieczeństwa żywności,
•• powołać interdyscyplinarny zespół dysponujący specjalistyczną
wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie opracowywania i wdrażania systemu bezpieczeństwa żywności,
•• dokonać opisu wszystkich surowców, składników i materiałów
kontaktujących się z wyrobem gotowym pod względem właściwości biologicznych, chemicznych, fizycznych, pochodzenia, sposobu wytwarzania, pakowania, warunków magazynowania itp.,
•• opisać właściwości wyrobów gotowych pod względem składu,
właściwości biologicznych, chemicznych, fizycznych, trwałości
do spożycia, sposobu pakownia, znakowania, dystrybucji,
•• określić sposób postępowania z wyrobem gotowym oraz zidentyfikować grupy użytkowników (grupy konsumentów) ze szczególnym uwzględnieniem konsumentów wrażliwych na specyficzne
zagrożenia bezpieczeństwa żywności,
•• przygotować schematy procesów technologicznych dla wyrobów
lub kategorii procesów objętych systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności,
•• przeprowadzić analizę zagrożeń, uwzględniając rodzaj wyrobu,
procesu czy stosowane urządzenia,
•• dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia określić, czy jego eliminacja lub redukcja do poziomu akceptowalnego jest niezbędna
do produkcji bezpiecznej żywności

Zasada 2
Ustalenie krytycznych
punktów kontroli na
wszystkich etapach, których
kontrola ma zasadnicze
znaczenie dla zapobiegania
lub eliminowania zagrożeń,
bądź ich eliminowanie do
akceptowalnego poziomu

Organizacja powinna wyznaczyć krytyczne punkty kontroli (CCP)
dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia

Zasada 3
Organizacja powinna określić wartości krytyczne dla każdego CCP,
Ustanowienie limitów
przy czym wartości te powinny być mierzalne, udokumentowane,
krytycznych w krytycznych wspierane instrukcjami lub specyfikacjami, jeśli jest taka potrzeba
punktach kontroli (CCP),
które oddzielają dopuszczalność lub niedopuszczalność
zapobiegania, eliminacji
bądź redukcji zidentyfikowanych zagrożeń
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Zasada 4
Ustanowienie
i wprowadzenie
efektywnych procedur
monitoringu w krytycznych
punktach kontroli

Organizacja powinna ustanowić system monitorowania każdego CCP
w celu wykazania, że CCP jest nadzorowany. System monitorowania
powinien obejmować:
•• pomiary lub obserwacje,
•• urządzenia (wzorowane w ustalonych odstępach czasu, adiustowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem),
•• oprogramowanie komputerowe,
•• metody wzorcowania,
•• częstotliwość monitorowania,
•• odpowiedzialność i uprawnienia związane z monitorowaniem
i oceną wyników,
•• określenie czasu, w którym nastąpiło przekroczenie wartości
krytycznych dla wyrobu, w celu izolowania go, zanim zostanie
zużyty

Zasada 5
Ustalenie działań
korekcyjnych przy
wykazaniu braku kontroli
w krytycznych punktach
kontroli (CCP)

W sytuacji przekroczenia wartości krytycznych w CCP organizacja
powinna podjąć właściwe kroki oraz działania korygujące w celu
oceny narażonych na niezgodność wyrobów gotowych, która umożliwi określenie właściwego postępowania z wyrobem potencjalnie niezgodnym oraz wyeliminowanie przyczyn zaistniałej niezgodności.
Jeśli organizacja posiada obiektywny dowód z monitoringu czy wyników analiz pobranych próbek wyrobu gotowego, może dokonać
zwolnienia partii wyrobu gotowego jako partii bezpiecznej. Jeśli zaś
po dokonaniu oceny zwolnienie partii wyrobu gotowego nie może
być zaakceptowane, należy ją poddać ponownemu przetworzeniu
w organizacji lub poza nią w celu wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa lub zredukowania go do akceptowalnego poziomu lub
należy ją zniszczyć jako odpad. W sytuacji, gdy zwolnione partie wyrobu gotowego zostaną określone przez organizację jako niebezpieczne, organizacja powinna powiadomić wszystkie zainteresowane strony oraz zainicjować procedurę wycofywania tej partii z obrotu

Zasada 6
Ustalenie procedur, które
będą regularnie
przeprowadzane w celu
weryfikacji

Organizacja powinna uruchomić działania weryfikacyjne, których celem jest potwierdzenie, że:
•• programy PRP są wdrożone,
•• dane wejściowe do analizy zagrożeń są aktualizowane,
•• poziomy zagrożeń mieszczą się w zakresie zidentyfikowanych akceptowalnych poziomów.
Wyniki weryfikacji powinny być dokumentowane i komunikowane
zespołowi bezpieczeństwa żywności. Do działań weryfikujących należ zaliczyć:
•• audyty wewnętrzne,
•• przeglądy zarządzania, których celem jest aktualizowanie wdrożonego systemu bezpieczeństwa żywności
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Zasada 7
Ustanowienie dokumentów
i zapisów odpowiadających
charakterowi i rozmiarowi
organizacji sektora
spożywczego
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2
Dokumentacja powinna zawierać:
• udokumentowane deklaracje polityki bezpieczeństwa żywności
i jej celów,
• udokumentowane procedury (nadzór nad dokumentami i zapisami,
procedury dotyczące postępowania z wyrobem potencjalnie niebezpiecznym, działań korygujących , wycofania wyrobu, audytów
wewnętrznych) i zapisy (np. wyniki z przeglądu zarządzania, komunikacji z zainteresowanymi stronami, potwierdzenia wiedzy
i doświadczenia zespołu bezpieczeństwa żywności, wyniki oceny
zagrożeń itp.),
• dokumenty potrzebne organizacji do zapewnienia skutecznego
opracowania, wdrożenia i aktualizowania systemu zarządzania
bezpieczeństwem żywności (np. programy zapewnienia organizacji dostaw wody, energii i innych mediów, usuwania odpadów,
czyszczenia i dezynfekcji, ochrony przed szkodnikami, higieny
osobistej personelu, konserwacji maszyn i urządzeń, zarządzania
nabytymi materiałami, jak np. surowce, opakowania, substancje
chemiczne itp.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [3].

Zadaniem normy ISO 22000:2005 jest zapewnienie, że w żadnym etapie łańcucha żywnościowego nie wystąpią zagrożenia bezpieczeństwa żywności. Niezbędna
w tym celu jest sprawna komunikacja wewnętrzna (między poszczególnymi obszarami w organizacji) i zewnętrzna (między organizacjami łańcucha żywnościowego
– dostawcami czy odbiorcami). Określenie zadań organizacji w łańcuchu żywnościowym oraz zbudowanie swobodnych kanałów komunikacyjnych między uczestnikami łańcucha żywnościowego stanowi podstawę do wytwarzania bezpiecznych
produktów dostarczanych finalnym konsumentom. Przykład kanałów komunikacji
w systemie bezpieczeństwa żywności zaprezentowano na rys. 2.
Postanowiono również, że w skład wszystkich standardów rodziny ISO serii
22000 będzie wchodziło 6. dokumentów, których numery zaprezentowano na rys. 3.
Obecnie funkcjonują dwa z nich, tj. norma ISO 22000 wydana w 2005 r. oraz
standard ISO/TS 22004 opublikowany w roku 2006. Na najbliższy okres planowane
są wydania kolejnych standardów. W skład rodziny standardów ISO serii 22000
wchodzą:
1. ISO 22000:2005 − Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego (Food Safety
Management Systems. Requirements for Any Organization in the Food Chain).
2. ISO 22001 − Podręcznik dla małych i średnich firm.
3. ISO 22002 − Przewodniki do programów wstępnych.
4. ISO/TC 22003 − Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – wymagania dla organizacji audytujących i certyfikujących systemy zarządzania bezpie-
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Rys. 2. Komunikacja w łańcuchu żywnościowym
Źródło: [3, s. 9].

Rys. 3. Rodzina norm ISO serii 22000
Źródło. opracowanie własne.
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czeństwem żywności (Food Safety Management Systems – Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Food Safety Management Systems).
Specyfikacja techniczna ISO/TS 22003 została opracowana na wzór normy ISO
19011:2002. Dokument ten obejmuje minimalne zasady, które należy stosować przy
ocenie i certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według normy
ISO 22000, w tym: kwalifikacje, szkolenia, doświadczenia, kompetencje audytorów
oraz audyt i jego dokumentowanie [6, s. 49].
5. ISO/TS 22004:2005 − Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Przewodnik do zastosowania ISO 22000:2005.
Specyfikacja techniczna podaje wytyczne dotyczące korzystania z ISO
22000:2005 opartej na zasadach HACCP.
6. Norma ISO 22005 − Identyfikowalność w łańcuchu paszowym i żywieniowym − ogólne zasady i przewodnik do projektowania oraz doskonalenia systemu
(Traceability in the Feed and Food Chain − General Principles and Guidance for
System Design and Development).
ISO/DIS 22005 podaje przykłady celów do: wspierania bezpieczeństwa żywności lub celów jakości, dokumentowania historii lub pochodzenia produktu, ułatwiania wycofania produktu, identyfikacji odpowiedzialności za części w łańcuchu
żywieniowym i żywności, ułatwienia weryfikacji specyficznych informacji o produkcie, komunikowania informacji zainteresowanym stronom i konsumentom
[6, s. 13].
ISO 22005 jest skierowane do organizacji działających lub kooperujących
w każdej fazie łańcucha paszowego i żywnościowego. Nie zawiera żadnych zaleceń
do certyfikacji i integracji z innymi standardami. Wybór certyfikacji jest pozostawiony organizacji, mimo tego standard wymaga od organizacji troski o monitoring,
wewnętrzne audyty i o przegląd efektywności systemu [8, s. 13].
Zgodnie z definicją zawartą w omawianej normie łańcuch żywnościowy to sekwencja etapów i procesów mających miejsce w produkcji, dystrybucji, magazynowaniu i postępowaniu z żywnością, a także z jej składnikami, począwszy od produkcji pierwotnej, na konsumpcji skończywszy. Oznacza to, że norma ISO
22000:2005 może być z powodzeniem stosowana w organizacjach bez względu na
ich wielkość i złożoność, reprezentujących: producentów pasz, zbieraczy, rolników,
producentów, składników żywności, przetwórców żywności, handlowców-detalistów, przedsiębiorstwa świadczące usługi żywieniowe i cateringowe, organizacje
świadczące usługi czyszczenia i dezynfekcji oraz usługi transportowe, przechowalnicze i dystrybucyjne, dostawców maszyn i urządzeń, środków czyszczących i dezynfekujących, materiału opakowaniowego oraz innych materiałów mających kontakt z żywnością.
Podstawowym założeniem normy ISO 22000:2005 jest ciągłe doskonalenie poszczególnych procesów przyczyniających się do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Organizacje wdrażające system bezpieczeństwa żywności zobowiązane są do identyfikowania wpływów łańcucha żywnościowego poprzedzających
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ich kolejne działania i następujących po nich. Podejście procesowe w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności przyczynia się do:
•• lepszego zrozumienia i spełniania wymagań standardu,
•• rozpatrywania procesów w kategorii bezpieczeństwa żywności i identyfikowalności,
•• oceny funkcjonowania procesów,
•• ciągłego doskonalenia wyodrębnionych procesów za pomocą obiektywnych pomiarów [2, s. 5].
Sekwencyjność procesów stwarzających możliwości doskonalenia produktów
i organizacji przedstawiono na rys. 4.

Rys. 4. Idea ciągłego doskonalenia w systemie bezpieczeństwa żywności
Źródło: [2, s. 6].

Norma zwraca uwagę na fakt, że komunikacja w całym łańcuchu żywnościowym jest niezbędna do zapewnienia tego, że wszystkie mające znaczenie zagrożenia
bezpieczeństwa żywności są zidentyfikowane i należycie nadzorowane w każdym
jego etapie. W tym celu organizacje z branży spożywczej powinny rozpoznać swoje
role i pozycje w tworzonym łańcuchu żywnościowym.
Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności odnosi się do zainicjowania działań związanych z oceną zagrożeń występujących podczas całego
procesu dostarczania wyrobu do konsumenta. Wysiłek związany z utrzymywaniem
systemu bezpieczeństwa żywności może zostać nagrodzony przez zadowolonych
klientów nabywających bezpieczny wyrób. Od uczestnika łańcucha żywnościowe-
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Tabela 2. Zalety i wady wdrożonego systemu bezpieczeństwa żywności
Zalety

Wady

1. Spełnienie wymagań klientów przez gwarancję
produktu bezpiecznego i o wysokiej jakości.
2. Zapewnienie prawidłowej organizacji działań na
rzecz podnoszenia jakości.
3. Aktualizacja wiedzy i podnoszenie świadomości
personelu wytwarzającego produkty
żywnościowe.
4. Pokonywanie bariery w porozumiewaniu
się między poszczególnymi działami w
przedsiębiorstwie w zakresie bezpieczeństwa
i jakości wytwarzanych produktów
żywnościowych w łańcuchu „od pola do stołu”3.
5. Zapewnienie aktywnego podejścia do
rozwiązywania problemów z bezpieczeństwem
i jakością zdrowotną żywności.
6. Umożliwienie podjęcia działań zaradczych przed
pojawieniem się problemu.
7. Prowadzenie kontroli procesów.
8. Umożliwienie szybszego i efektywnego
wprowadzania zmian.
9. Zwiększenie zaangażowania pracowników na
wszystkich poziomach organizacyjnych

1. Zwiększone nakłady na zorganizowanie
i zapieczenie działalności zespołu
bezpieczeństwa żywności.
2. Wymaga wysoko wykwalifikowanego
personelu w poszczególnych działach.
3. Może powodować dodatkowe koszty
związane z zakupem sprzętu lub z
wynajęciem konsultantów.
4. Wymaga dodatkowych szkoleń
pracowników.
5. Posiada charakter systemu
sformalizowanego (konieczność
dokonywania dodatkowych zapisów,
utrzymywania bardziej szczegółowej
dokumentacji)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [1, s. 87-89].3

go, na którym ciąży obowiązek implementacji systemu, wymagane jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji oraz podjęcie działań modernizacyjnych w firmie. Wady i zalety wdrożenia systemu bezpieczeństwa żywności zaprezentowano w tab. 2.

4. Podsumowanie
Dzięki wdrożeniu i utrzymywaniu w przedsiębiorstwie systemu zarządzania
bezpieczeństwem żywności klient może być pewien, że do jego rąk trafia produkt
bezpieczny, wytworzony w ściśle nadzorowanych warunkach, począwszy od jego
powstawania, przez pakowanie, magazynowanie i transport. Dla polskich przedsiębiorstw należących do branży spożywczej wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu
bezpieczeństwa żywności to ogromne wyzwanie, zwłaszcza gdy system regulacji
3
Zgodnie z art. 18. rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady [4] podmioty działające na rynku spożywczym powinny móc zidentyfikować każą osobę, która dostarczyła im
środek spożywczy, zwierzę hodowlane lub substancję do dodania do żywności bądź którą można do
nich dodać. Ponadto podmioty działające na rynku spożywczym powinny utworzyć systemy i procedury identyfikacji innych przedsiębiorstw, którym dostarczyły swoje produkty. W tym celu żywność
wprowadzana na rynek powinna być odpowiednio etykietowana lub oznakowana.
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prawnych jest tak rozbudowany i niejednoznaczny. Sprostanie temu zadaniu może
przynieść wymierne korzyści w postaci zmniejszenia liczby reklamacji składanych
przez niezadowolonych klientów czy możliwości podjęcia współpracy z innymi kooperantami. Organizacje należące do łańcucha żywnościowego powinny identyfikować i szacować zagrożenia w swoich produktach na każdym etapie ich powstawania
i w każdym elemencie łańcucha żywnościowego wspólnie ze wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w tym łańcuchu.
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ISO 22000 – Standard for organizations
in the food chain
Summary
Organizations within the food chain should identify hazards in food at any stage of the food chain
with all the parties participating in the food chain. This article presents a new standard in food industry
– ISO 22000:2005 – Management of food safety, which helps organizations identify and assess food
hazard. The author also shows connections of the HACCP with the requirements of document PN – EN
ISO 22000:2006. It should be noted that the standard of food safety consists of six documents, which
two of them will be prepared soon.
The author of this article pays attention to Polish food companies which have a lot of problems
with the rules of Polish and European food law.
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