
Przedmowa

Dziesiąty już numer Zeszytow Naukowych wSHiU charakteryzuje się dość
zróżnicowaną problematyką podjętych tematów. Znajdują się w nim jednak
wątki bardzo istotne z punktu widzenia aktualiów naszej gospodarki w skali
miko- i makroekonomicznej.

Mikroekonomiczną skalę analizy rozpoczyna artykuł Adolfa Michalaka
omawiający fazy cyklu iycia przedsiębiorstwa i ich wpływ na dobór jego
struktury organizacyjnej. Autor stusznie podkreśla, że konkurencja wymusza
szybkie i elastyczne zmiany struktur organizacyjnych w związku z konieczno-
ścią wykorzystywanie nadarzających się okazji, azy to rynkowych, czy zaso.
bowych, a także w obliczu postępu technicznego. Z ko|ei Grzegorz Bartosze-
wicz zwraca uwagę na fakt, że w budowaniu dobrych relacji z klientami, jako
jednego znajwilmiejszych czynników osiągania sukcesu w biznesie, pomagają
prawidłowe rozwiązania informatyczne. Autor przedstawia szeroki zakres mo-
żliwości wykorzystania mobilnych systemów klasy CRM, szczególnie ważnych
dla duzych przedsiębiorstw i sieci handlowych' Zwiększenie roli przewozu to-
warów w mieście transpońem Szynowym proponuje Maciej Szyrnczak, wska-
zując na za\ety tego systemu i dotychczasowe wdrożenia w krajach Europy
Zachodniej. Justyna Górna i Mariusz Brechelke podloeślają rolę nowoczesnego
handlu w zapewnianiu bezpieczeństwa zdrowotnego w obrocie artykułami spo-
Ąw czymi. Narzuca to konieczno śc przestrzegania wymagań prawnych systemu
HACCP i obowiązujących norm. Do idei kompleksowego zarządzania jakością
w nowoczesny sposób powraca Aneta Wysokińska.Senkus. Autorka stusznie
zauwaza, że sukces przedsiębiorstwa w dziedzinie jakości zależy także od wdro-
ircniai utrzymania systemu zarządzania,sprzyjającego szybkim dostosowaniom
i reakcjom odpowiadającym potrzebom rynku.

W coraz częściej wymaganych i potrzebnych ocenach zasadności decyz1i
gospodarczych rola bezstronnego i merytoryczne9o biegłego nabiera szczegó|-
nego znac:zenia. Maciej Kramarek wskazuje na nieprawidłowości, do jakich do-
chodzi przy przedkładaniu tendencyjnych opinii i na ich szkodliwość dla Życia
gospodarczego.

Makroękonomiczny charakter ma studium Małgorzata Domiter na temat
miejsca polityki handlowej w mechanizmie wspólnotowej polityki zagranicz-
nej. Autorka podkreśla, ze zaY'ręs teońi integracji gospodarczej jest prawie iden-
tyczny z zakresem teorii handlu międzynarodowego' gdyż wyrasta zHasyczne1
tezy o opłacalności podziafu pracy dla wszystkich partnerów. Autorka analizuje



7;właszcza skalę wpĘwuzjednoczonych rynków narodowych na tempo wzrostu
i koordynację polityki ekonomicznej Unii Europejskiej, Zkolei Joarrna Idczak
z'wraca uwagę na koszty interwencjonizmu rolnego przerzllcane na podatników
i konsumentów w ramach Europy Srodkowej i Unii Europejskiej. Koszty inter.
wencjonizmu Są częSto trudne do określenia, ale ich wielkość zmienia parame-
try i deformuje działania mechanizmu r1mkowego.

Mało znanym zagadnieniem w systemie finansowym jest hawala - wielo-
wi ekowa islamska metoda bezdowodow ego przekazywania pieniędzy. Elżbieta
Mirecka przedstawia złożnność bankowości islamskiej, mobilizację zasobów
finansowych bez stosowania odsetek oraz brak normalnego rynku finansowego
w tych krajach.

Turystyka staje się coraz widoczniejszągałęziągospodarki i odgrywa coraz
większą rolę w życiu społeczeństw. Podkeśla to w swoim opracowaniu Wło-
dzimięrz Łęcki wskazując zarowno na aspekty ekonomiczne, jak również re-
kreacyjne i krajoznawcze tej ewolucji. Autor postuluje kompleksową promocję
regionu Wielkopolski. Ale potrzebny do tego jest również rozwój odpowiedniej
infrastruktury na obszarach wiejskich, o czym piszą MałgorzataDo|ata i Sławo-
mir Lira. Autorzy przeprowadzili ana|izę przestrzennego aspeklu poziomu wy-
posażenia infrastrukturalnego i ukazali jego znaczne zróinicowanie na obszarzę
naszego regionu. Poprawić ten poziom mogłoby także lepsze wykorzystanie
odnawialnych zródeł energii, o czym pisze Barbara Hadryjańska, twierdząc, że
przyszłośc za|eŻeć będzie od cen i technologicznego potencjaŁuoZE.

Zeszyt zamyka problematyka integracji imigrantów w Unii Europejskiej i w
Polsce. Aleksandra Stadnik w swej analizie wskazuje, że problem prowadzenia
polityki integracyjnej w zakresie przepĘwu ludności nabrał znaczęnia wobec
nieuchronności procesów migracyj nych. Uwzględnianie wzaj emnej wspóĘra-
cy, komunikowania się, wspólnego dialogu powinno byó brane pod uwagę we
wszelkich decyzjach podej mowanych przez rządy i organizacj e pozarządowe.

TreśóZeszytu l0 na pewno zainteresuje Szanownych Czytelników.

Kamila Wilczyńska



ADOLF MICFIALAK

Faz! cyklu życia przedsiębiorstwa
a struktura organizacyj nu

Wprowadzenie

Przedsiębiorstwo przechodzi w czasie swojego trwania naturalną ewolucję
okeśloną cyklem Życia' wyznaczonym analogicznie do cyklu życia człowieka
czy towaru.

Etapy cyklu Życia or ganizacj i opi syw ane przez wielu autorów zal<tadają że:
* zmiany w organizacjach występują według określonych - dających się

przewidziec - sekwencji rozwojowych,przepLatanych fazami ewolucji i kry-
zysu,

sekwencje te pojawiają się w kolejności, l1órą trudno jest odwrócic,
- nie da się przewidzieó czasu trwania poszczegóhrych faz,
- poszczego|ne fazy cyklu życia wywierają istotny wpływ na wiele funkcji

przedsiębiorstwa. Każda faza cyklu zycia charakteryzu1e się nie tylko innymi
celami realizowanymi przez zarządza1ących, ale równiez odmiennymi proble-
mami do rozwiązania, zarządzania, funkcjorrowania i typanri struktury organi-
zacyjnej.

W większości korrcepcji cyklu zycia organizacji wyróżnia się następujące
cztery fazy''.

1. kreowanie, zaistnienie (narodziny) i walka o przetrwanie,
2. przeiycie i dynamiczny wzrost przez ekspansję,
3. dojrzałość,
4' schyłek, czy\i likwidacja lub upadek.
Powyiszy układ faz cyklu życia organizacji poznawczo uogólniony, moze

być przydatny na potrzeby ksztattowania typów struktury organizacyjnej przed-
siębiorstwa. Wzrost ilościowy i jakościowy przedsiębiorstwa, związany z jego
fazamt cyklu zycia, pociąga bowiem za sobą zasadnicze zmiany w jego organi-
zacjl. Pozvva|a zatem wskazać praktycznie uŻfieczne struktury organizacyjne
przedsiębiorstwa, dla każdej z jego faz Życia' Przeciwstawienie faz cyklu zycia

' D. W. Cravens, Strategic Marketing,Irwin, Homewood 1991, s. 2004.
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przedsiębiorstwa typom struktury organizacyjnej pozwoli zdyskontowaó wiedzę
o prawdopodobnych przyszły ch żródłach niesprawności organizacyj nej przed-
siębiorstwa i poszukiwać form jej antycypacji lub zaradzeniu,1eŻe|i juŻ wystą.
plą.

Nie istnieje nic takiego jak jedyna, najlepsza struktura organizacyjna' która
będzie stużyć organizacji przez cały czas jej funkcjonowania' Struktura organi-
zacyjna odpowiednia w początkowej fazie cyklu zycia organizacji moŻe okazać
się całkowicie nieprzydatna w fazach późniejszych. Ponieważ. Wyzysy w po-
szczegoInych fazach cyklu życia organizacji są czymś naturalnym (ewolucja
przeplatana co pewien czas t'ryzysami), z ich pojawieniem trzeba się liczyć
i przygotować się do nich.

W praktyce ukształtowanie struktury organizacyj nej przedsięb iorstw a za\eŻ-
ne jest od decyzji jego kierownictwa. Jest to podejście uzasadnione, wybór roz-
wiązań organizacyjnych jest bowiem oparty na ocenie wpływu czynników struk-
turotwórczych dokonywan ej przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Duży wpływ
na to ma przede wszystkim orientacja ryrkowa przedsiębiorstwa, rodzaj stoso-
wanej strate gti oraz faza cyklu izycia przedsiębiorstwa.

Nie istnieje zadetr uniwersalny model organizacji strukturalnej przedsiębior-
stwa. Poszczególne przedsiębiorstwo musi wypracowaó własną najbardziej od-
powiadającą mu struklurę organizacyjną, którą powinno stale przystosowywać
do faz cyklu życia. Powinno się przy tym przestrzegaó pewnych sprawdzonych

1ui,' zasad ksztahowania tej struktury. Jedną z ntchjest łączenie poszczególnych
zadań, czynności, operacji w funkcje, a te w odrębne jednostki strukturalne (sta-
nowiska pracy, sekcje, wydziały, piony itp.). Funkcje te muszą być przy tym tak
rozdzielone pomiędzy poszczególne jednostki' aby nie powstały luki w ich roz-
dzia\e, to znaczy aby nie było tzw. spraw niczyich. Drugą. zasadą jest koniecz-
ność zachowania zwartości i jedności przedsiębiorstwa, która oznacza takię
wzaj emne powiązanie poszczególnych komórek (członów funkcj onalnych), ze
zmiana w jednej z nlch wywofuje konieczność poczy.rrienia zmtan w pozosta-

Ęch. Warto zantaczyć, że stworzenie takiej struktury jest pewnego rodzaju ,'sztu-
ką'' urastającą do rangi czymika decydującego o przejściu przedsiębiorstwa do
kolejnej fazy cyk|u Życla.

Nie sposób podać wszystkich praktycznych wańantów struktur organizacyj.
nych przedsiębiorstw' Niemniej jednak pewne ideowe rozwiązania są wspólne,
gdyiu podstaw działalności poszczególnych przedsiębiorstw jest wspólne dą-
zenie do zaspokajania róinego rodzaju potrzeb kontrahentów przedsiębiorstwa.
Kazde przedsiębiorstwo powinn o zatem kształtowaó organizację strukturalną
Swego przedsiębiorstwa' tak aby rozwiązywała problemy wstępujące w danej
fazie jego Ęcia, Z tego punktu widzenia można wskazać idęowe schematy struk-
tury organizacyjnej i eksponujące jedynie najbardziej charakterystyczne cechy
poszczególnych odmian. Chodzi nie tyle o pokazanie konkretnych przykładów,
ile wymienienie głównych możliwości, których ogronrne bogactwo wańantów
i nlutacji składa się na rzeczywistość organizacyjną' Taka systematyczna pre.
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Fazy cyklu zyciu przedsiębiorstwa a slruktura organizocyjna

zentacja uzmysłowi rómorodność odmian struktur organizacyjnych (od kla-
Sycznych do nowatorskich form organizacyjnychtzw. trzeciej fali) i być moze
skłoni do refleksji nad mozliwością ich wykorzystania w prak1yce naszych
przedsiębiorstw, w za1einości odfazy ich cyklu Życia, Zanim je zaprezentujemy
wyjaśnienia wymaga pojęcie więzi organizacyjnej i jej rodzajów, gdyi od nich
za|eiy typ struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa; tradycyjnie najczęściej jest
to struktura klasyczna.

Typologia struklur klasycznyclr ze względu na przewagę określonego rodza-
ju więzi jest w literaturze organizacyjnej od dość dawna utrwalona. Ograniczy-
my się więc do przypomnienia za:wafiych tam głównych myśli2.

Więź organizacyjna to rodzaj stosunków ponriędzy częściami organizacji
(ludŹmi i składnikami rzeczowymt).Wyraża ona przepływ informacji ilalbo za-
sileń między częściami przedsiębiorstwa.

Rozróznia się cztery podstawowe' klasyczne typy więzi organizacyjnych:
1. Węź .służbową,lnaczej hierarchiczną lub liniową, najistotniejsząjej cechą

jest uprawni erue przełoŻonego do decydowania, co podwładny ma robic w czasie
pracy i do okręślenia zadań, które podwładny powinien wykonać. Ten typ więzi
decyduje o t}m, kto odpowiada za koordynację pracy każdego pracownika.

f . Wi ęź .fu nk c.j on a l ną, występuj ącą w dwoj akiej postaci :
- jako więŹ sŁuzbowa między funkcjonalnymi przełozonymi, a więc prze-

łozonymi, |oorzy wydają decyzje jedynie w ramach określonych funkcji, a pod-
władnyrni. Nazywa się ją więzią furrkcjonalno-hierarchiczną obejmuje specjali-
Styczne uprawnienia władcze;

- jako więŹ pomiędzy ,,członem funkcjonalnie uza|eżriając1.m'' a ',członem
fuŃcjorialnie uza1ęznionym'', polega na doradzaniu, pomaganiu, nie zaś dyspo-
nowaniu. Nazywa się ją więzią fuŃcjonalną wspomagania lub sztabową -
obej muj e uprawni enia tylko doradczo-proj ektuj ące.

3. Więź informac11iną i techniczną, po|egającą na obowiązku jednokierun-
kowego bądź. wzajemnego informowania się o wszelkich stanach rzeczy i ich
zmianach, gdyŻbez przepłyrru infonnacji niemożliwe jest jakiekolwiek dziata-
nte zorganizowane.

4.IIlięź koordynacyjną,po|egającąrra s1mchronizacji poprzednio wymienio-
nych więzi i działań pod względem czasu' miejsca i ilości'

Więzi te odgrywają zrómicowaną rolę - w zalemości od faz cyklu zycia
przedsiębiorstwa' Nadto lnogą zachodzić na siebie w obrębie poszczególnych
powiązań ogniw organizacyjnych. Względna przewaga jednego typu więzi sta-
nowi kryterium typologii struktur organizacyjnych. Z tego punktu widzenia wy-
róinia się kilka podstawowych typów struktur, z których zanajwaimiejsze uwa-
ża się strukturę liniową funkcjonalną i sztabowo-liniową. Ich mutacje prowa-
dzą do nowatorskich typów struktur organi zacyj nych,

l 1

. Zob. J' Zicleniewski, orglnizacja i zanądzanie, PWN' Warszawa l9ó9, s. 387.
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Przeciwstawienię faz cyklu życia przedsiębiorstwa typom struktury organi-
zacyjnej pozwoli zdyskontować wiedzę o prawdopodobnych przyszłychzródłach
niesprawności orgaruzacvjnej przedsiębiorstwa i poszukiwaó form ich antycy-
pacji lub zaradzenia

Punktęm wyjścia do ana|izy typów struktur organizacyjnych dla poszcze-
gólnych faz cyHu życia jest podział pracy. Dlatego teŻ zwrócimy uwagę na za-
sadrucze czynrikl, które ten podział kształtują tzn' na wzrost i złożonośó przed-
siębiorstwa, jaki wiąze się z jego przejściem do następnej fazy cyklu je go żlycia.
Nadto wskazemyplusy i minusy każdej omawianej struktury.

Foza I - kreowanie, zaistnienie i walka o przetrwanie

W fazie tej najważniejsze są narodziny przedsiębiorstwa i walka o przetrwa-
nie. Przedsiębiorstwo nowo utworzonejest zreguły małym i prostym systemem
zarządzanym przez jednego człowieka - najczęściej założycrela i właścicięla
w jednej osobie. on sam formuŁuje cele przedsiębiorstwa, ustala zasady jego
funkcjonowania, osobiście kontroluje, a ponadto dostarcza kapitafu potrzebnego
do rozpoczęcia działalności. lnaczej ma się rzecz, gdy przedsiębiorstwo powsta-
je od razujako duży system gospodarczy.

W przedsiębiorstwie jednoosobowym nie ma struL1ury organizacyjnej, po-
lriewaz nie ma podziału pracy. Wszystkie czyrrności związanó z.1"go n'n."io-
nowaniem są skupione w jednyrrr ręku. Gdy przedsiębiorstwo rośnie, następ;je
zwiększenie zatrudnienia. Struktura prosta powstaje już wtedy, gdy w przedsię-
biorstwie pracują dwie osoby (rlwóch właścicięli lub właścicieii na.jemny pra-
cownik)' Podział pracy między nimi moze być poziomy lub pionowy. Przy po-
ziomym dzieli się funkcje meĄ/toryczne lub obszary działalności, przy piono-
wym - następuje oddzielenie funkcji zarządczychod wykonawczych.

W chwili zaistnienia podziafu pracy występują powiązania między osobami,
które wykonują poszczególne funkcj e. Llczba relacji między pracownikami
wzrasta, gdy przedsiębiorstwo powiększa zatrudnienie i gdy rośnie jego złożlo-
ność i zakres wspótdziałania z otoczeniem. Powstają wówczas stanowiska kiero-
wnicze o charakterze liniowym (więź sfuzbowa) zachowujące pełnię zwierzch-
niej władzy nad stanowiskami i komórkami działalności podstawowejż pon'oc-
niczej i pozaoperacyjnej. Utworzona na tych zasadach struktura organizacyjna
nosi nazwę liniowej i jest niemal powszechnie stosowana (rys. l)'

W strukturze liniowej, inaczej zwanej słuzbową lub liierarchiczną wszystkie
komórki powiązane są tylko więzią liniową a kierownikowi pocllegają pośred-
nio lub bezpośrednio jednostki operat}'\^/no-wykonawcze trudniące się sprzeda-
zą reklamą promocją, badaniem rynku itp' W strukturze tej każdy pracownik
ma jednego przełozonego i ściśle określony zakres czyrności i odpowiedzialno-
ści. W przypadku wyodrębnienia komórek funkcjonalnych występujące w niej
sprzęzenia funkcjonalne pokrywają się ze sprzężeniami liniowymi' Oznacza tó,
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Fa4l cy|1fu życia przedsiębiorstyya a stntkhra organizacyjna

że specjaliści komórek funkcjonalnych mogą przekazryać informacje (rady)
w dół tvlko Za Dośrednictwem przełożonvch służbowvch.

Rysunek I
Struktura liniowa

Ą n
/ \ L_J l i lcrowr)lcy 1il i l(rwr \,/ Klcr()wnrcy l l lnKcJ()nalnr

---ł więz sluŻhrl*'a -----> wiqz lirnkc.jonalna

7'ródło: Marketing' A. Michalak (rcd.), AE, Poznań l999, s. l89.

Do zalet Struktur liniowych nalężą: prostota konstrukcji iprzejrzystość więzi
słuzbowej, przejrzystośó kompetencji, rea|tzacja Zasady jedności rozkazodaw-
stwa i odpowiedzialności, duza stabilność struktury i łatwość szybkiego działa-
n|a oraz łatwośó utrzymania dyscypliny. Struktury te ujawniają jednak wady,
Spośród których przede wszystkim na\eży wymienió: konieczność posiadania
przez kierowników encyklopedycznego zakresu wiadomości marketingowych,
ekonomicznych, finansowych, prawnych (wynika Z tego trudność opanowania
całej problematyki fachowej), daleko posuniętącentralizację zarządzania, atym
Samym niepełne wykorzystanie indywidualnych zdolności wykonawców na
niiszych szczęb|ach hierarchicznych, niebezpieczeństwo zał.amania się całej
organizaĄi w wypadku czasowej nieobecności paru ludzi zkadry kierowniczej.

Przedsiębiorstwa w I fazie cyklu życia stawiają sobie jako główny cel po
prostu pozostanie przy Życiu (walkę o przetrwanie). Realizowaną Strategią jest
z regtJy nastawienie na szybkie wykorzystanie pojawiających się SZanS. Wiele
jednak przedsiębiorstw nigdy nie osiąga akceptacji klientów dla swoich wyro.
bów, wystarczającej do normalnego funkcjonowania' W takim przypadku przed.
siębiorstwo zostaje zlikwidowane po wyczerpaniu kapitafu początkowego lub
sprzedane po wartości aktyrvów. ,,Umiera1ność'' przedsiębiorstw w tej fazie jest
bardzo duża, 1l4 wszystkich amerykańskich przedsiębiorstw ma mniej niz rok.
ChoctaŻ średni wiek wszystkich przedsiębiorstw wynosi ok. 7 lat' zaledwie
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54ohprzeŻywa więce] nii 18 miesięcy, a tylko 25%- więcej niż 6 lac. Jeśti

uzyskają jakąś szczególną szarrsę, wowczas.rozvtijająsię szybko, rosną kom.

ńinią 'ił i wchodząw ILfazęcyklu Źycia, tj' dynamicznego wzrostu.

Faza II - przezycie i dynamiczny wzrost przez ekspansję

osiągając tę fazę, przedsiębiorstw9 ma wystarczaj ącą.akceptacj ę rynku, by

istnieć. Podstawowym;"ń irzedsiębiorstwa w tej fazie jest utrzymanie się na

r,/*u. Pojawia się jednak istotny p.óbl"* polegający na ustaleniu, kto będzie

zarządzałprzedsiębiorstwem. Dótychczasowy wtaściciel nie jest już w stanie

kierowac przedsiębiorstwem jednoosobowo, źatrudnia w tym celu zawodowych

menedzerów. Wzrastająca działalnośó wymaga nowych specjalistow od pro-

dukcji, księgowości, mu,k"tingo itp', co pociąga za sobą konieczność tworzenia

od.ęń.'ych)lspołów. Wyksztalca iię rozbudowana struk1ura więzi wewnątrzor-

ganizacyjnych, powstają specjalistyczne piony funkcjonalnę i sztabowe' CZęSto

rozwiązanie tego problemu' Zlvanego ,,kryzysenr przywódczym'' warunkuje prze3-

ście przedsiębiorstwa do następnej fazy cyklu Życia-.

WIIfaziecykluiyciaprzedsiębiorstwanastępujenajczęściejzróżnicowanie
profiluprodukcji,wchodzeniananowęrynku,intensyfikowaniepracrozwojo-
wych. Wzrasta nacisk na ręntowność kapitafu w przedsiębiorstwie. Decyzje po.

de.1mo'u,,. są na podstawie szczegółowych anal.tz.

W przedsięblo.,t*u"t' uęaą"v"i w Ii fazie cyklu zycia wzrasta, rola specjali-

stow funkcjonalnych i sztabowóów, maleje znaczęnię kierowników liniowych.

Struktura organizacyjna traci wcześniejszą spoistość, przechodzi p.rzez etapHa-

sycznej, meclranistycznej biurokraql, i.to'u ż kolei przeksztatca się w biurokra-

cję profesjon ainązaomi,'ują"ą rolą specjalistów, analityków, sztabowców. Po-

woduje to dużą rożnorodnośi rózwiązań strukturalnych w przedsiębiorstwie.

Szęrsze 'u,.o.o*unJ w tej fazie znajduje struktura funkcjonalna, liniowo-

-sztabowa, macierzowa, hybrydowa, zadaniowa' tensorowa'

Struktura funkcjonalna (rys. 2) występuje w dwóch wariantach jako: funk-

cjorulno-hierarchiczna iJuiicjonatno-wspomagająca (analogicmie do omówio-

nych wyżej typów więzr). Podstawowy^.za{oieni"m przy ich tworzeniu jest

specjalizacja p,u"y ki".o* niczej. Kierownicy funkcjonalni (stąd nazwa struktu-

ól,ip"";"ii'oją"v ,ię w określónych grupaóh zadań, w pierwszej znich otrzy-

I .1. A. F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie'PWE' Warszawa 1997' s' 250'

. .,Kryzysową 
, x*"ę.ję.p-.k.;;i;";g""izacyjnych zarysował. L.. E. Greiner. Evolution and

revolulion in the contpatties clevelopnleltt, ''Harvard Business Review'' lipiec-sierpień l972. Wcdtug

niego w I fazie cyklu ,y",u *oo.ip.."j.iębio...*o dokonuje się głównie za.sprawąprzedsiębior.

czości właściciela. W pewnyn monręncie nie jest on w stanie osobiście koordynować pracy. Nowe

problerny przekraczają jeg.i rnozti*os"i. Jezeli nie deleguje swoich dotychczasowych "p:i:T:'
l-t.)"-ńń*uazie aó upaar<u finny. Jest to ,'kryzys.przywódfwa''. f9lejng 

kryzysy to: autonomla'

dccentralizacja, uiu.ot.u".,u. w|,ścle z nich nu.1ęiu.1. pizezwztostdelegacji uprawnień, koordyna-

cję, wspołdziałanic.
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Fazy cykltt życia pnedsiębiors|,ył,a a st,1|ktura organizacyjna

mująprawo do wydawania poleceń innym kierownikom, nieza|eżnie od podpo.
rządkowania hierarchicznego (stużbowego) tych ostatnich. W strukturze funk-
cjonalno-hierarchicznej występują dwie formy podporządkowania: stuzbowa
(hierarchiczna) i funkcjonalna (specjalizacyjna). Kierownicy nizszych szczebli
i wykonawcy mogą Zatern otrzymywać polecenia z wielu źródęł: od jednego
kierownika liniowego, któremu są podporządkowani shrżbowo, oraz od kilku
kierowników fu nkcj onalnych.

Rysunek 2
Struktura tunkcionalna

A - . .
1 \ t | k i c r U \ ! l l i ( ) | i t | i ( l $ ' i Q | i e r o w r t i ; v l i r r r k c i o I t c l n i

-* rvięz- 'łuzbt,wa ------) rvlęz lunIc jr l l ta lr la

Zródło: A,Iorkeling, A. Michalak (red.)' AE' Poznań l999, s. l89.

W strukturze tej SprzęZenia sŁużbowe nie pokrywają się oczywiście Z funk-
cjonalnymi. Przetozonych funkcjonalnych może byc przy tym tylu, ile różnych
funkcji lub cątrności wyodrębniono w Zakresie działania danego podwładnego.
Czyni to zadość postulatowi Specjalizowania się przełoi.onych w szczególnych
zakresach kierowania i usprawnia kierowanie Zarówno przez to, jak i przez
skócenie drogi między wyspecjalizowan).rn kierownikiem funkcjonalnym a wy-
konawcami.

Struktury funkcjonalne wiążą się z koncepcją narzucania wykonawcom Spo-
sobów wykonania czynności. Sprzyjają więc centralizacji decyzji. WięŹ funk-
cjonalna zaczwa w tych strukturach dominować nad więziąsfużbową.
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Zaletątej strulĆury jest: możliwość daleko idącej specja|izacji kierowników
i osiąganie dzięki temu lepszych wyników (trafność decyzji), zdolnośó do szyb-
kiego przystosowania działalności przedsiębiorstwa do zmienionej sytuacji. Pod-
stawowymi jej wadami są natomiast: brak jedności rozkazodawstwa, trudność
rozgraniczenia zakresu kompetencji kierowników i osłabienie w związ|łl ztym
ich odpowiedzialności, możliwośó otrzymania od poszczególnych kierowników
poleceń wzaj emnie sprzecznych, trudności koordynowania pracy.

Wymienione wady struktury dywizjonalnej sąprzyczyną jej zastępowania
wariantęm funkcjonalno-wspomagającym' charakteryzyjącpn się tym, ize po.
szczególni kierownicy liniowi mają doradców tworzących sztaby.

Rysunek 3

Ą - . '
l \ I ] k i ( ' r o u n i c y | i t | i o w i ( j k i c r o w n i c y h l n k c i o n a l l r i

* więŹ służbou,a -> rvięŹ |unkcjonalna

Zrót]ło: Marketing, A. Michalak (red.), AE' Poznań l999, s. l90.

W strukturze liniowo-sztabowej (.ys. 3) w procesie kierowania uczestniczą
dwojakiego rodzaju komórki: liniowe, posiadające prawo wydawania decyzji,
oraz funkcjonalne (,'sztaby'')' które pomagająkomórkom liniowym w zarządza-
niu, gdyż podlegają zarówno sfużbowo, jak i fachowo odpowiednim, stużbowo
od nich niezaleznym komórkom funkcjonalnym na nizszym szczeblu hierarchii
(sprzężenie funkcj onalne).

Struktura liniowo-sztabowa posiada bezsprzeczne zalety struktury liniowej
(w szczególności jednolitość rozkazodawstwa)' a jednocześnie umożliwia ko-
rzystanie z rad komórek funkcjonalnych.
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Fazy cyklu zycia pnedsiębiorstv;a a s!ntktura organizacyjna

Struktura sztabowoJiniowa' teoretyczrrie ńebudząca wątpliwości i powszech-
nię stosowana w praktyce, powoduje wiele trudności' W większych przedsię.
biorstwach fiej załoŻenia ulegająróznym modyfikacjom. W toku bieĄcej pracy
trudno jest utrzymać bowiem zasadę niewydawania poleceń przez kierowników
sztabowych, gdyż obciĘałoby to zbytnio kierowników liniowych' Przed podpi-
saniem polecenia przygotowanego pruez kierowników sztabowych musieliby
oni albo wnikliwie je rozulaŻyć, albo potraktować swój podpis jako zwykłą for-
malnośó. Najczęściej kierowników sztabowych upoważnia się zatem do podpi-
syrvania określonych decyzji w zastępstwie uprawnionych do tego kierowników
liniowych, co prowadzi do stanu, jaki występował w strukturze funkcjonalnej.

W naszych przedsiębiorstwach nie spotyka się wyraźnego oddzielenia ko-
mórek funkcjonalnych od sfabowych, poniewaŻnjematakiej komórki, która nie
petniłaby roli sztabowej. Komórki o czystym profilu funkcjonalnym, jak: komór-
ka marketingowa, ekonomiczna, organizacyjna, księgowo-1inansowa, kontroli
wewnętrznej, zatrudnienia i płac, administracyjna itp' pełnią rolę sztabu w ta-
kim zakresie, w jakim kierownik przedsiębiorstwa działanie takie inicjuje.

Charakterystyczne dla |I fazy cyklu życia przedsiębiorstwa sformalizowanie
zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa w ramach struktur klasycznych prowa-
dzi przy dalszym jego wzroście do nowych problemów. Decyzje podejmowane
w ramach struktur klasycznych są często spóźnione i oderwane od rzeczywisto-
ści. Niemożliwe jest ich korygowanie na niŻszych szczeblach zarządzaria,
gdzie znajomość realiów jest z reguĘ lepsza. Wymaga to nadania niezbędnych
uprawnień kierownikom niŻszych szczebli. Coraz częściej stosowaną formą or-
ganizacyjną jest w tej fazie struktura macierzowa, utworzona nię wedfug Spe-
cja|tzacji, ale według kryterium r}mku, regionu, segmentu, produktu, przedsię-
wzięcia itp' (rys. 4).

W strukturze macierzowej nowym czynnikiem jest odejście od dotychcza-
Sowego załoŻenia, że formalna struktura organizacyjna powinna jako całośó być
systemem trwatym i stałym. W strukturze macierzowej, nalezącej do grupy tzw.
struktur organicznych, występują dwie wyraźne części: stała i zmienna. Na
część stałą składają się komórki organizacyjne charakerystyczne dla struktur
sztabowo-liniowych. Częśó zmienna to komórki powołane do koordynacji i re-
alizai1i konkretnych przedsięwzięć (sterowania produktami, regionami, segmen-
tami rynku). W związku z tym - w odróżnieniu od omówionych wcześniej
klasycznych struktur organizacyj nych j ednowymiarowych - struktura macie-
rzowa ma charakter wielowymiarowy.

W strukturze macierzowej nie ma jedności kierowania. Pracownicy podlega-
jąw istocie rzeczy dwóm kierownikom, tm. sąpodwójnie podporządkowani: kie-
rownikowi odpowiedniej firnkcji i kierownikowi przedsięwzięcia' Jedna z linii
podporządkowania ma charakter funkcjonalny, przedstawiony na ryS. 4. w po-
staci pionowej linii (kierownicy wcześniej powołanych staĘch komórek funk-
cjonalnych). Druga, w postaci poziomej, ilustruje zespół roboczy, na którego cze-
le stoi koordynator przedsięwzięcia czy zespołu. Z tego powodu strukturę ma-
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cierzową częSto określa się jako ''system wielokotnego (wielowymiarowego)
podporządkowania'' (w matematyce macierzą nazrya się układ pionowych ko.
lumn i poziomych wierszy; przez ana|ogsę nazwano tak dwuwymiarową struk-
turą organizacyjn{.

Rysunek 4
Struktura macierzowa pionu marketingu

CZĘSC
SIAT,A

CZĘSC
7.1\4lf:NNA

---.--} rvięŹ liltiowa - - - ) więŹ koordynac1,.jna

Zródło: Marketing, A. Michalak (red.)' AE' Poznań |999' s. 200.

Struk1ura macierzowa jest stosowana w du:fch przedsiębiorstwach, które
maj ą mocno zdywersyfi kowany profi l produkcyj no-handlowy (wyw arzają w ie-
le zróżnicowanych produktów i sprzedają je dla wielu segmentów i na wielu
rynkach).

Rozwiązanie to ma pewne wady wynlkające z trudności w koordynacji, ale
ma tez za|ety . Do głównych za|et struktur macierzowy ch za|iczyć na|eĘ) :

- mozli wo ść r ea|lzacj i złożony ch przedsi ęwzięć rynkowych,
- podejmowanie decyzji ukierunkowanych marketingowo,

I

Produkty

OI]SZARY RYNKOWI
Q'egion, segnlent)

OI]SZAI{Y
PRODUK.
l ow l l
PItZL.D.
SIĘwZlEC
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Fazy cyklu życia pnedsiębiorstwa a struktura organizacyjna

- wykorzystanie specjalistyczrej wiedzy pracowników Zatrudnionych w róż-
nych komórkaclr funkcjonalnych, poprzez stworzenie warunków do zespołowe-
go rozwiązywania problemów' np. reklamy, aktywizacji sprzedaĘ, badania ryn.
ku;

- pobudzanie do współpracy interdysc1plinarnej,
- odciążenie naczelnego kierownictwa,

stworzenię możliwości przemieszczania ekspertÓw zgodnie z doraźnymi
potrzebami.

Struktura macierzowa, składająca się z mieszanych form organizacji dosto-
sowanych do poszczególnych, nóżrltcowarlych działalności, połączonych wspól-
nym zarządem, wykazuje silną tendencję do przeksŹałcenia się w strukturę
hybrydową. Proces transformacji zachodzi poprzęz włączenie do części zmięn.
nej struktury typu macierzowego komórek sztabowych, pomagających kierow-
nikom przedsięwzięcia w wykonywaniu ich funkcji koordynacyjnej, a także po-
przez stopniowe podporządkowanie liniowe koordynatorowi niektórych funkcj i
rynkowych, aŻ do zupełnego wyłączenia danego przedsięwzięcia ze struktury
macierzowej.

W przeciwieństwie do koordynatoraze struktury macierzowej kierownik hy-
brydy ma pełną władzę liniową nad przedsięwzięciem. obok stałej struktury
powstają w ten sposób mniej lub bardziej dtugowieczne hybrydy. Przedsięwzię-
cie marketingowe (np. opanowanie nowego regionu, zdobycie nowych odbior-
ców, wylansowanie produktu) jest zazwyczaj realizowane w ramach hybrydy aż
do momentu całkowitego opanowania wszystkich problemów z nim związa-
nych, a następnie przekazywane do kontynuacji w ramach stałej części stru}lu-
ry. W przypadku nieprzekazania przedsięwzięcia do rea|izacji w ramach stałej
części struldury ulega ono autonomlzacji, tj. usamodzielnieniu i realizuje wła-
sne partykularne cele.

Przedstawione wyzej przykJady struktur organizacyjnych stosowanych w II
etapie cyklu iycia przedsiębiorstw nie wyczerpują całej ich rómorodności spo-
tykanej w praktyce gospodarczej, np. struktura zadaniowa (projektowa), hybry-
dowa' tensorowa. Struktury te w czystej postaci występują stosunkowo rzadko,
najczęściej Są one połączeniami wybranych typów. Funkcjonują one na ogół
przez jaV'tś czas, aż przedsiębiorstwo nie wejdzie w III fazę cyklu życia tj. doj-
rzałości.

Faza III - dojrzałość

Fazę dojrzałości cechuje stabilny wzrost przychodów przedsiębiorstwa (5-
-I0oń rocznie) oraz wysoka płynnośó finansowa. Kadra kierownicza jest dobrze
przygotowana, doświadczona, zdecentralizowana i odpowiednio liczna' Przęd-
siębiorstwo w tej fazle często realizuje korzyści skali' ma duże zasoby finanso-
we, siła rynkowa przedsiębiorstwa jest ustabilizowana' Duzy udziaŁ w rynku'
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duza siła nabrycza i zasoby finansowe pozwa|ają na utrzymanie tej pozycji.
JeŻe|i przedsiębiorstwo będzie w stanie pokonać bariery z:łviązane z zarządza-
niem, to ma szansę stać się wielką organizacją gospodarczą które będzie funk-
cjonowaó w tej fazie tak dfugo, aŻrrie zacznie odnotowywać spadki, które mogą
wynikać z|<lrczenta się rynku i zasadniczych zmian w otoczeniu.

Rysunek 5
Dywi zjonalna struktura organizacyj na

Q kierownicy funkcjonalni lrrb słuŻbowi

7ródło: Marketing, A. Michalak (red.)' AE, I,oznań l999, s' 200.

W przedsiębiorstwach będących w III fazie cyklu życia postępuje proces de-
centralizacyjny, wyodrębniają się Samodzielne oddztaĘ lub zakłady. organiza-
cja staje się federacją przedsiębiorstw połączonych realizowaniem wspólnej stra-
tegii' określonej przez centra|ę jednostki macierzystej. Powszechnie stosowaną
formą zmiany strukturalnej jest w tej fazie dywizjonalizacja (rys. 5) z daleko
posuniętą samodzielnością wyodrębnionych oddziałów'

Struktura dywizj onalna j est kombinacj ą klasycznej struktury sztabowo Jinio-
wej, ze zdecentralizownymi jednostkami organizacyjn;mi równiez sztabowoJi-
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niowymi o wysokim Stopniu Samodzielności. Występują w niej dwa podstawo-
we rodzaj e j ednostek strukturalnych:

- komórki organizacyjne centrali jako jednostki macierzystej,
* przedsiębiorstwa (zakJady, filie' oddziaĘ) dysponujące określonym stop-

nięm samodzielności' w prowadzeniu bieżącej i średniookresowej działalności
gospodarczej, w tym i działalności marketingowej, ZaĘady, filie, oddziały są
tworzone według rómych kryteriów (rodzaj produktu, branża, połozenie geo-
graficzne).

Komórki centrali petnią wobec dywizji głównie rolę doradczą i usługową.
operacyjną działalność prowadzą z reguĘ poszczególne dywizje. Do kompe-
tencji centrali zarezerwowane są tylko sprawy polityki dtugofalowej (np. mar-
ketingu strategicznego).

Struktura dywizyjna sprawdza się głównie w odniesieniu do dużych i sil-
nych jednostek gospodarczych, których dywizje są na tyle potęzne, Ze Samo-
dzięlnie mogą prowadzić działa|ność gospodarczą. W przypadku mniejszych
jednostek wystąpienie potencjalnych wad tego rozwiązania, np. niepełnego wy-
korzystania rzadkich zasobów (kadr marketingowych itp.) jest znaczniębardziej
prawdopodobne.

Specyficzną odmianą struktury typu dywizjonalnego jest holding. Polega na
tworzeniu oddziałów poprzez Szereg spółek-córek. W tym przypadku zarząd
całego przedsiębiorstwa staje się spółką spółek, czyli holdingiem. Holding ma
za zadanie kięrowanie całym przedsiębiorstwem, a nie zajmowanie się produk-
cjączy sprzedaŻąusług poszczególnych spółek. Jest instytucją mającą za gtów-
ne zadanie zarządzanie sprawami finansowymi i ekonomicznymi, w celu mak-
syrnalizowania zysków.

Struktura holdingowa daje szansę łączenia dużej liczby spółek z niepowią-
zanych ze sobą sektorów i umożliwia w ten sposób zmniejszenie ryzyka. Uła-
twia koncentrację kapitatu i powstawanie grup kapitałowych' daje moŹliwośó
inwestowania na dużą skalę i stawiania czoła konkurencji.

Do zalet struktury typu holdingowego zalicza slę
- małe zatrudnienie na szczeblu zarządu holdingu,
- rekompensowanie strat w poszczególnych sektorach działania holdingu,
- rozproszenie ryzyka dzia|ania między różne sektory,
- tatwośó decentralizacji zarządzania.
Do głównych wad na|eżzą:

ograniczona kontrola oddziałów (spótek) w związku z ich samodzielno-
ściąmajątkową

ry zyko sprzedażry - brak poczucia stabilności oddziałów (spółek),
- brak przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi oddziałami holdin-

gu (spółkami).
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W praktyce występują rózne t}py holdingów - od czysto finansowych do
zarządzającycnń.

Dywizjonalizacjaprzedsiębiorstwa umoŻliwia skoncęntrowanie się kierownic-
twa centrali na romtiązywaniu problemów strategicznych. Kryzys organizacyjny
pojawia się wtedy, gdy usamodzielnione części zaczynajązyi własnym intere-
sem, wymykaj ąc się założrcniom opracowanym przez centralę. Jest to kryzys kon-
troli. W tym momencie zmiany orgaruzacyjne idą najczęściej w kierunku kształ-
towania form wspóŁpracy, konsultacji, uzgodnień, kompromisów z myślą o inte-
resach całej organizacji' W tym tkwiąjednak zaląŹki nowego layzysu nazywane-
go przez L. E. Greinera Ęzysem wspóĘracy' Przedsiębiorstwo jest za duŻe i zby'
złoŻone, aby kierować rum za pomocą formalnych programów ksaahowanych
centralnie. Przedsiębiorstwo wchodzi w IV fazę cyklu życia (schyłek) charaktery-
zujący się spadkiem przychodów i zagrożreń pĘnności finansowej.

Faza IV - schyłek

Zachowanie przedsiębiorstw w fazie schyłku jest rózre. Przedsiębiorstwa
niedziałające strategicznie nie zdają sobie nawet sprawy ztego, że znajdują się
w fazie schyłku. Tkwią w tej fazie przezwie|e lat, dopóki mają środki finanso-
we. Irure wystawiają się na sprzedaŻ, gdyż dysponują majątkiem, który może
okazac się atrakcyjnyn dla nowego inwęstora. Z koIęi 1eszcze inne rozszerzają
swoją działainośÓ, wchodząc na nowe ściezki inwestycyjne'

Zmiany organizacyjne w IV cyklu zycia mogą polegaó na powrocie do cen-
traltzacji struktury organizacyjnej, co nie musi oznaczać regresu. MoieteŻwy-
stąpić kryzys formy organizacyjnej i instflucjonalno-prawnej, prowadzący do
podjęcia działań restrukturyzacyjnych' Niepowodzenie restrukturyzacji może do-
prowadzić do upadłości przedsiębiorstwa'

Stosunkowo niewiele badań poświęcono dotychczas fazie schyłku przedsię-
biorstwa. Stwierdzono, że jedynie 2%o utworzonych przedsiębiorstw dotrwało
do 50 lat, a w ciągu dalszych l0 lata zniknie az30oń z nich,.

W literaturze istnieje spór co do zakęsu wpływu fazy schyłku na zachowa-
nie się organizacji i człowieka. Chociaż istnieją podobieństwa w cyklu życia
tych podmiotów, to dla człowieka śmierć jest nieunikniona, ale organizacja -
przez możIiwość odsuwania momentu likwidacji - może teoretycznie Żyć wie-
cznię, a nawet się odrodzic.

o Zob. Holding Stategion, Ch. Schutle (red.), Gabler, Wiesbaden 2002, s. 32
t J. A. F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie,s.252.

I
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Fazy cyklu życia przedsiębiorstwa a struktura organizacyjna

Streszczenie

Artykuł omawia cztęry fazy cyklu Ącia przedsiębiorstwa. tj.:
l. kreowanie, zaistnienie (narodziny) i walka o pęetrwanie:
f ' pneĄcie i dynamiczrry wzrost przez ekspansję;
3. dojrzałość;
4. schyłek, ciry|i likwidacja |ub upadek
i ich w?tyw na dobór snuktury organizacyjncj przedsiębiorstwa. Wskazano wybrane struktury

klasycme i nowatorski, najczęściej występujące w kazdej z faz cyk|u Ącia przedsiębiorstwa. Po-
dano ich zalety i wady.

Przeciwstawienie faz cyk|u Ącia przedsiębiorstwa jego strukturze organizacyjnej pozwala dys-
kontowac wiedzę o źródłach niesprawności organizacyjnej przedsiębiorstwa w poszczególnych ta-
zach cyklu Ącia przalsiębiorstwa i poszukiwać możliwości antyc}pacji lub zaradzenia Ęzysowi
organizacj i, jeś|i juz wysąpi.

Phases of the company's hfe cycle versus organizational structure

Summary

The paper descńbes four phases ofcompany's life cycle:
I . creation, birth and struggle for survival,
2. dymamic growth thru expansion.
3. matuńty,
4. decline (liquidation or fall).
Thę author explains the impact ofthese four phases on the choice ofcompany's organizational

structure. Selected elastic and innovative organizational structures, which are the most common for
each phase ofcompany's life cycle, are indicated. Their advantages and weaknesses are pointed.

Standing phases of company's life cycle up to its organization structure makes possible to dis-
count the knowledge about the sources of company's organizational inefficiency in each phase of its
life cycle. It also facilitates to search for the possibi|ities of crisis anticipation and cńsis remedy.
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Mobilne systemy klasy CRM
w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym

I. Miejsce i rola CRM w systemie zintegrowanym
p rze ds ię b io rstw a h an dlow eg o

Jednym z wazntejszych czynników wpływających na osiągnięcie i utrzyma-
nie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych stało się wdrozenie
biznesowej technologii informatycznej wraz z jej wiodącą klasą produklów -
Zi n t e gr ow a ny m i Sy s t e ma mi I nfo r ma Ę c z ny mi (ZS|). S ystemy te wykorzystywa-
ne są do wspomagani a zarządzania duŻymi obiektami gospodarczymi, takimi jak:
przedsiębiorstwa wielozakładowe, sieci handlowe, korporacje ponadnarodowe,
cęntralne instytucje bankowe i ubezpieczeniowe i in. organizacje gospodarcze
stają obecnie przed wyzwaniem implementacji lub rozbudowy posiadanego sy-
stemu informatycznego, co w praktyce oznaczanajczęściej konieczność wyboru
i wdrożenia ztoŻonej, wielomodułowej struktury ZSI o silnych powiązaniach pro-
cesowych realizowanych w rómych obszarach funkcji i procesów biznesowych.

Pierwszy etap informatyzacjt przedsiębiorstwa obejmuj e zazwyczaj najważ-
niejsze procesy infrastruktury wewnętrznej (w tym procesy logistyczne, finan-
sowe i kadrowe). Budowana jest w ten sposób baza informacyjna dla wdrozenia
b ar dziej Zaaw an So w a ny ch r ozw tązań anality cznych' Ten zakres fu nkcj onal ny
technologii IT zaimplementowany został w sposób pełny w systemach klasy
ERP (Enterprise Resource Planning)l. Kolejny etap rozwoju to systemy klasy
ERPII, które rozszerzyły za|<res oddziaływania informacyjnego przedsiębior-
stwa na partnerów biznesowych wykorzystując do tego celu technologie inter-
netowe. Systemy ERP wzbogacone zostaĘ o Zaawansowane technologicmie mo-
duĘ budowania relacji z klientami CRM (Cusfomer Relationship Management)
i dostawcami SRM (Słpplier Relationship Management), zarządzania łańcu-
chami dostaw SCM (Supply Chain Management), zarządzania cyklem życia

. c. Bańoszewicz, Zintegrowane Systemy infołmacyjne w zarządzaniu pnedsiębiorstwem,Mate.
riały Konferencji Naukowej WSKIZ; Era Społeczertstwa Informacyjnego, J. K|eban, W. Wiecze.
rzycki (red.)' Pomań 2005, s. 269.
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produktów PLM (Prodtłct Life Managemenl) i in' Rozwój i kierunki rozszerze-
nia zakręsu funkcjonalnego współczesnych systemów zintegrowanych ZSI po.
kazany zostal na rys. L

Rysunek I
Miejscc CRM w strukturze systemu zintegrowanego ZSI

Zródło: opracowanie własne na podstawie: G. Bartoszewicz, Zintegrowane..., s. 274; D. Sa-
mó|, od ERP do ERPII,vI ogólnopolski Kongres SAP, Warszawa 2003.

W opracowaniu Szczególną uwagę skupiono na roli i potrzebie wdrazania
systemów wspomagających rozwijanie i pielęgnowanie szeroko pojętych relacji
z klientami, co ma kluczowe znaczenie dla rinkowego sukcesu przedsiębiorstwa
handlowego. Systemy klasy CRM stanowią odpowiedź IT na zmiany w tych
relacjach, jakie zachodzą w gospodarce globalnej. Moma tu wymienić:

- ogólny wzrost konkurencji,
coraz nrniej szą loj alnośó klientów,

- wzrost rotacji pracowników działów handlowych,
- coraz większe koszty pozyskania nowych klientów,
- coraz większe doświadczenie i wymagania klientów wobec dostawców,
- coraz mniej skuteczne działania w zakresie tradycyjnych form promocji'
Budowanie dobrych, partnerskich relacji z klientami jest dziś jednym z naj.

wazrriejszych cz},rrników osiągania sukcesów biznesowych. Informatycme wspo-
maganie rozwiązywaltia tych problemów jest zatem wymogiem chwili. Efek-
tyr,vne wdrożenie systemu klasy CRM jest szczególnie wazne dla dużych przed-

zo
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siębiorstw i sieci handlowych, których podstawowa część działalności operacyj-
nej realizowana jest właśnie w obSZarZę kontaktów i obsługi klientów. Przed-
siębiorstwa handlowe i usfugowe mają tego świadomośó, stąd ok. 30%o wdrożeń
CRM-ów w Polsce ma mieisce w tvm właśnie obszarze.

2. F ilozoJia funkcj onoh,anie CRM
h, przedsiębiorstwie handlowym

CRM należy do nowoczesnych narzędzi wspomagających zarządzanie, |d'óre
charakteryzuj e dualizm koncepcj i biznesowo-marketingowy ch i rozw iązań sy-
stemowych. Z jednej strony to pewnego rodzaju filozofia i sposób zarządzania
przedsiębiorstwęm, ukierunkowane na budowaniu długotrwaĘch relacji z klien-
tami. To metoda uwzględniająca indywidualne podejście do^k]ienta w oparciu
o systematycznie gromadzone oraz przetwarzane o nim dane". Z drugiej strony
CRM to zł'oŻony, wielomodułowy system informatyczny realizujący i wspoma-
gający założerua filozofii obsfugi klienta przez orgaruzację' . W ramach zintegro-
wanej koncepcji systemu dla przedsiębiorstwa handlowego moduły CRM-owe
(np. marketing, sprzedaŻ, serwis, dystrybucja), integrują się procesowo i ściśle
współpracują z modułami ERP (np. finanse, zasoby ludzkie' gospodarka maga-
zynowa), co pokazano na rys. 2.

Dlatego trafna wydaje się być definicja CRM podana przez J. Dychea' która
mówi, że CRM to z jednej Strony: infrastruktura umożliwiającą określenie
i zwięlrszenie wartości klientów oraz odpowiednie środki, Za pomocą których
moĘwuje się najlepszych klientów do lojalności, czyli ponownych zakupów,
natomiast z drugiej strony jest to strategia biznesowa, procesy i kultura organi-
zacy.jna obudowana technologią dzięki którym .firma może zwiększyc Sv]o.ie
przychody i wartośc kIienta poprzez lepsze zrozumienie jego potrzeb.

Zatem CRM obejmuje w swoim zakresem działania te procesy biznesowe,
których celem jest:

- zidentyfikowanie, selekcja i pozyskanie klienta,
- usprawnienie działań i obiegu informacji w obszarze obsŁugi k]ienta,
- lepsze obsłuzenie i w konsekwencji dalsze utrzymania klienta,
- zwiększenie satysfakcji klientów,

' J. Dyche, CRM. Relacje z klientami, Helion, Gliwice 200f: A. Mazur, D. Maztr, Jak wdro-
Żyć CRM w małej i średniej .firmle, MADAR, Zabrze f004; J. Stachowicz, A. Stachowicz.Sta.
nusch, Zaządzanie poprzez w-artości 0 proces wdrazania zarządzania relacjami z klientami (CRM),
www.cnncxpeń.pl .

r M. w. Kurczak, CRM a systemy zintegrowTnefrmy,Mateńalty Konferencyjne.. Systemy wspo-
magania decyzji SWo ,2002' AE' Katowice 200f,s' l04; D. Samól, od ERP do ERPII, VI ogólno-
polski Kongres SAP, Warszawa 2003; C. Bartoszewicz, Zintegrowane systemy informacyjne...,
s . 2 73 .

o J. Dyche, CRM. Rekłcje z klientami, s.2f'
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zwiększenie sprzedazy,
Zgromadzęnie wszystkich danych o klientach w jednym miejscu.

Rysunek 2
Zintegrowana struktura CRM-u w przedsiębiorstwie handlowym

[r"Tryyrg!1 '!Ęlg-.--''-

Zródło: opracowanie własnc.

Można równiez powiedzieć' że CRM całościowo zarządza procesem budo-
wania relacji organizacji ze swymi potencjalnyni i aktualnymi klientami przez
cały czas trwania związku z nimi, mając na uwadze osiąganie wysokiego pozio-
mu zadowolenia klienta,. Relacje te budowane z chwilą roryoczęcia procesu po-
zyskania klienta są następnie kontynuowane w procesie jego utrzymania. Po-
zyskanie klienta jest procesem krótszym, ale relatywnie drogim, wymagającym
skupienia w określonym przedzia|e czasowym intensywnych działafi rozpozna-
wczych, a następnie promocyjnych i marketingowych. Jednak trudno i drogo
pozyskanego klienta łatwo stració' stąd koniecme dalsze działarua ukierunkowa-
ne na jego utrzymarrie. Efekty zwiększenia poziomu lojalności mogą być spekta-
kulame' albowiem zredukowanie ,,dezercji'' klientów tylko o 5oń pozwala czę-
sto podwoió dochodv.

' J. Dyche, CRM. Relacje z klientami, s. 23; A. Dejnaką CRM. Zaządzanie kontal<tami z klien-
tami, He|ion, Gliwice 2002; A. Mazur, D. Manr,./ ak wd rożyć CRM''.
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Rozwiązania oferowane przez CRM Są elementem niezbędnym w Strukturze
Zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem handlowym, gdyż, pozwalają na
zbudowanie trwatych i spersonalizowanych mliązków z klientami poprzez:

- wprowadzenie mechanizmów ułatwiających pozyskiwanie i utrzymanie
klientów'

- zapewnienie bardziej spójnego, efektywnego i spersonalizowanego po-
ziomu interakcji na etapie organizacji kontaktów osobistych i interaktywnych
on-line,

- zbudowanie osobistych relacji pomiędzy klientami a przedstawicielami
przedsiębiorstwa z wykorzystaniem aplikacji call center ibaz danych o klien.
tach i kontaktach, dzięki czemu pracownicy poświęcają więcej czasu na inte-
rakcje z klientami, zamiast tració go na poszukiwanie informacji lub czynności
administracyjne,

- tworzenie orgaruzacji odrómiającej się od konkurentÓw sposobem dostar-
czania nowych wartości klientowi, poprzez budowanie dfugotrwaĘch związ.
ków partnerskich oraz mechanizmów utrzymania lojalności klienta.

Strategicznym celem, jaki może postawió sobie przedsiębiorstwo handlowe
przy wdraianiu systemu klasy CRM jest podniesienie na wyŻszy poziom relacji
wzajemnych z klientami i w konsekwencji zdobycie ich zaufania i zadowolenia.
Moze się to odbywaó poprzez realizację wielu celów cząstkowych:

- pozyskiwanie nowych klientów,
szybsza obsługa żądań klientów,

- identyfikacja najzyskowniejszych klientów,
- zwiększenie dochodu zpojedynczego klienta,

lepsze poznanie i zrozumienie klientów,
- wyróżnianie się wśród konkurencji,
- przygotowanie spersonalizowanej of-erty dla k]ientów,
- umocnienie lojalności klientów.
Koncepcja CRM zakłada działanie nowatorskie w stosunku do dotychczas

stosowanych. Poza dostarczeniem produktu, który ma zaspokoió potrzeby klien-
ta' koncepcja CRM zakłada budowę długotrwałych związków z klientami zastę-
pując wymianę handlową wspóĘracą koncentrując się nie na pojedynczym epi-
zodzie handlowym (akcie sprzedaiy) a na całoksŹał.cie związków z klientemo.
Długotrwałe zutiązV'l z klientem powodują lęsze poznanie jego potrzeb t prze-
niesienie platformy współpracy z oficjalnej na opartą na wspólnych wartościach
- najczęściej przy1aźnl, zaufaniu i współpracy. Takie podejście powoduje to,
że dostawca moze przeV.roczyć oczeVjwania nabywcy, tym samym czyniąc go
klientem usatysfakcjonowanym. Klient usatysfakcjonowany zaś to klient bardziej
lojalny, a dzięki klientom lojalnym firma może generować większą sprzedai

Ó K. Jaworską A. Mazur, D. Mazur , CRM. Zarządzanie kontaktami'..; J. Dyche' CRM. Retacje
z klientami: A. Mazur. D.Mazur.Jakwdrożvć CRM'..
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i osiągnąć niisze kosfy operacyjne (pozyskanie klientajest częSto 5 dof0 razy
droŻsze niż jego utrzymanie) . Poza tym firma zorientowana na CRM koncen-
truje się na klientach najwartościowszych (nie zawsze pod względem wielkości
sprzedaŻy) i klientach o największym potencjale rozwojowym.

Wdrozenie koncepcji CRM daje wymierne korzyści na dwóch poziomach:
zarządzania przedsiębiorstwem handlowym - strategicznym i operacyj nym7.

Na poziomie strategicznym pozwala uzyskać:
* większą satysfakcję klientów i mniejszą liczbę skarg,

większą lojalność klientów a w konsękwencji większąsprzedair'.
Na poziomie operacyjnym firma moze osiągnąć:
- zwiększenie efektywności handlowców poprzez wyeliminowanie uciąż-

liwych czynności administracyjnych i skrócenie czasu ich wykonania (np' zbie-
rania informacji potrzebnych do przygotowania oferty),

zwiększeni e efektywności kampani i promocyj ny ch poprzez wyel imino-
wanie działań nie przynoszących efektów,

* uporządkowanie informacji wewnątrz firmy, w tym zasad jej pozyskiwa.
nia i udostępniania,

- natychmiastowy dostęp do wszystkich potrzebnych informacji w celu
lepszej obsługi klientów.

Realizacja tych celów wymaga umiejętnego połączenia technik operacyj-
nyclr i technologii inlbnnatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlo-
wym. Dlatego przy wdrazaniu CRM w segrnencie B2B (busines.r to business)
szczególną uwagę rrależy zwrocić na..

strategiczną rolę zespołu sprzedaĘ,
- mobilną zespołową organizację sprzedaŻy,
- kluczową ro1ę relacji osobistych z partnerami biznesowymi,

globalne zaangaŻowanie pracowników w procesie sprzedaiy, tak w spo-
sób bezpośredni jak i pośredni, włączając: teLesprzedai, wsparcie sprzedaĘ oraz
rep-ów (przedstawicieli handlowych), zarządzanie sprzedaŻąu zarządzanie reali-
zacją dostaw, marketing, serwis, rozwój produktu, budowanie oferty, r&d, ob-
sfugę finansową i in.,

rozszerzoną kooperacj ę pomiędzy partnerami, dystrybutorami, reselera-
mi, agentami i klientanu,

* rozvvoj narzędzi komunikacyjnych' wykorzystanie faklu, ze klienci coraz
chętniej używają web-u, e-maila, komunikatorów, telefonu, chatu, faxu i in.

W tym kontekście podkreślió należy integracyjną ro1ę CRM-u w caĘm sys-
temie zarządzania przedsiębiorstwem handlowym. Pełni on rolę swoistego pasa
transmisyjnego porniędzy pracownikami operacyjnymi, którzy stykają się bez-
pośrednio z klientami, handlowcami, informatorami w Call Center, konsultan-

' J. Dyche, CRM. Relocje z klientami, s. 83; J. Stachowicz, A. Stachowicz-Stanusch' Zarządzanie
popzez wartości',,, s' 5.
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tami w centrach obsfugi klientów, serwisantami, a pracownikami, którzy na za-
pleczu firmy realizują zamówienia, przygotowują plany sprzedaĘ, harmonogra-
my produkcyjne, raporty o sytuacji finansowej firmy, długookresowe strategie
bimesowe. Jest to obok dbania o zadowolenie klienta najważniejszy aspekt prze-
mawiający za szybkim wdrożeniem CRM-u w przedsiębiorstwie handlowym.

3. Kierunki rozwoju systemów obsługi klienta - mobilny CRM

Problemy wymiany informacji między partnerami biznesowymi i szybkości
reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym przedsiębiorstwa
handlowego mają obecnie kluczowe znaczenie dla uzyskania przewagi na nie-
zwykle konkurencyjnym rynku towarów i usług. W obszarze obsługi procesów
sprzedaży szczególnie wazne jest zintensyfikowanie i zautomatyzowanie relacji
z klientami w ramach podsystemu nazywanego tradycyjnie SD (Sprzedaży iDy-
strybucji). ZaWęs funkcjonalny oferowany przez k)asycznę systemy wspoma-
gania sprzedaży SD jest nadal niezwykle szeroki a moment, od którego można
go nazs,aó systemem klasy CRM często umowny. Szczególnie intensywna ewo-
lucja systemów klasy CRM miała miejsce w minionym dziesięcioleciuo. Prze-
bieg tej ewolucji, zacrynając od autonomicznych modułów systemu SD, po-
przez integrację CRM-u z ERP, po rozproszone rozvviązania intemetowe B2B
(e-CRM i c-CRM), pokazany zostat na rys. 3.

Pierwszą próbą restrukturyzacji w obszarze obsfugi klientów byta automaty-
zacja działów sprzedaĘ organizacji gospodarczychprzy wykorzystaniu podsys-
temu SFA (Sales Force Automation). W ramach SFA skoncentrowano się na wy-
posażeniu przedstawicieli handlowych w przenośne (mobilne) urządzenia kom-
puterowe umożliwiające staĘ dostęp do scentralizowanego systemu informatycz-
nego' pozwalające na pozyskiwanie i rejestrowanię informacji o kliencie i jego
potrzebach bezpośredrrio u partnerów bimesowych (np. przyjmowanię i raporto-
wanie zamówień klientów, plany zakupów, dokumentowarrie aktywności przed-
stawicieli handlowych). Ze wzg\ęd,l na ro?proszony, terytorialny charakter pracy
wielu przedstawicieli handlowych podsystemy tej klasy rozszerzyĘ swoją funk-
cjonalność w kierunku zarządzanila terytońalnego ETMS (Electronic Territory
Management Systent). W ramach tego podsystemu przedstawiciele handlowi mo-
gą nie tylko przesyłać informacje o kliencie i raportować przebieg realizowanych
kontaktów, ale równiez pozyskiwaó z korporacyj nej bazy danych (często również

8 M' w. Kurczak, CRM a systenly zintegrowane.,.' s. l0ó; M. Kacznarek-Śli*ińska, Systemy
e-CRM - flozofa i strategia, Materiały Konferencyjne: Nowoczesne technologie informacyjne
w zalządzaniu, AE, Wrocław 2002, s. l05; G. Bartoszewicz G.' Zintegrowlne systemy informacyj-
ne . . . ,  s . f73 .
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hurtowni danych) prze[uorzone dane o klientach oraz wykonywaó wielowymia-
rowe analizy dotyczące obstugiwanych rynkówo.

Rysunek 3
Przebieg ewolucji zastosowań systemów klasy CRM

\ \
\obsługa k|ienta \\ cRM
/ sD )) Rozwiązania

/(sprzedaŻi Dys|rybuc1af / zintegrowane/  - _  / /

tjr1ą
@rł
[ ób.ł"s"--l
! klienta I

[*l".Ę

7,ródło: opracowanie własne.

W zalezności od obszaru oddziaływania oraz sposobu wspomagania relacji
z klientami wyróinić można trzy rodzaje systemów CRM:

operacyjny,
analityczny,
komunikacyjny (kontaktowy).

operacyjny cRM. Zapewnia wspomaganie kluczowych procesów bizneso-
wych zvtiązanych z obstugą klienta. obejmuje rozvviązania umożliwiające reje-
strowanie zamówień, prowadzenie baz klientów, konfigurowanie ofert, zarzą-
dzanie sprzedaŻą(w tym fakturowanie i wystawianie rachunków) oraz automa-
tyzację i zarządzanie marketingiem. Jednym z aspektów operacyjnego CRM
jest możliwośó integracji z modułami finansowymi i zasobów ludzkich systemu
ERP. Funkcjonalności operacyjnego CRM są wykorzystywane głównie w dzia-
łach: sprzedazy, serwisu i marketingu atakiew obszarze bezpośredniego kon-
taktu z klientami (w tym Punkty Informacyjne oraz call i contact center). pod-

e J. Dyche, CRM. Relacje z klientami,s. l2l; Ch. Todman, Projektowanie hurtowni danych za-
lządzane kontaktami z klientami (CRM), Wydawnictwa Naukowo.Technicme, Warszawa 2005.
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Stawą sprawnego działania CRM-u jest posiadanie szczegółowej bazy danych
klięntów, obejmującej Zarówno biezące, precyzyjne dane operacyjne, jak i w
szerokim zakresię dane retrospektywne. odpowiedzialność Za pozyskiwanie
danych o klientach spada na wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, nato-
miast za administrację najczęściej na dzlały sprzedazy

AnaliĘczny CRM. obejmuje całoksztah dział.ań zwięanych z przygoto-
waniem danych, zęstawień i raportów niezbędnych dla budowania właściwych
relacji z klientami i podejmowania najlepszych decyzji marketingowych. Dla
prawidłowego działania analitycznego CRM-u w przedsiębiorstwie niezbędna
jest jego integracja Z Systemem klasy ERP (por. rys. 4). obejmuje ona sferę hur-
towni danych i aplikacji analizujących dane pochodzące zarówtro z systemów
klasy Back office (ERP), jak i Front office (np. obsługa klienta prz'ez Ca|I Cen-
ter)' W ten sposób przechowuje, przechwytuje, przetwarza i interpretuje dane
o klientach, tworząc w oparciu o nie rapońy. Dane poddawane są skompliko-
wanym analizom statystycznym z wykorzystaniem techniki OLAP (on-line
analytical processing), a ich wyniki pomagają zrozumiec potrzeby i zachowa-
nia klientów. Wartością podstawową takiej aplikacji jest zdolność personaliza.
cji analiz pod kątem korzystającego z niej uzytkownika. Ten segment CRM jest
uzależniony od istnienia infrastruktury hurtowni danych, która integuje dane
oraz ułatwia dostęp do nich. Analityczne CRM-y pozwalają orgalrizacjom po-
dejmować prawidłowe decyzje, identyfikować oraz równowazyć potrzeby i mo-
Źliwości, oszacowaó ryzyko oraz koszty zwięane z istniejącymi i potencjalny-
mi klientami' w celu powiększenia swojego udziatu w rynku, poprzez wzrost
zamówień od zadowolonych klientów. Do obszaru analitycznego CRM-u wcho-
dzą m.in. działania związane z segmentacją klientów, kięrowanięm kampaniarni
marketingowymi (analiza efektów), opieką nad klientem (analiza obstugi kJien-
ta oraz serwisu) i analizą sprzedaizy. Zatem CRM analityczny, to skupienie się
na wykorzystaniu wiedzy o klierrtach unrożliwiający lepszę ich zrozumicnie
oraz przew idywanie ich przyszłych potrzeb.

Komunikacyjny CRM (Collaborative CRĄ. obejmuje rozwiązania umo-
iliwiające bezpośredni kontak1 z klientem Za pomocą kon,tputera pzenośnego,
połączenia telefonicznego i video, faksu, e-maila i komunikatora' kontaktu oso-
bistego' telekonferencji i in. Może to być portal korporacyjny EW (Enterprise
Information PortaĄ z aplikacją PRM (Pzlrlner Relationship Mancgement) |ub
centrum interakcji z klientem - CC (Call/Contact Center). Stosowane środki
techniczne i komunikacyjne to telefon, notebook, palmtop, SMS, pońal firmo-
wy, e-mail, faks, GPRS i inne techniki łączności bezprzewodowej. Szerokie
wykorzystanie technologii intenletowych daje łatwośó w kontaktach i przybliŻa
przedsiębiorstwo do klienta, budując Mobilny CRMl0.

Połączenie wszystkich powyższych rodzajów systemów w jeden daje zirrte-
glowany system CRM' ł''ączy on w sobie wiele funkcjonalności, przez Co za-

r0 J. Dyche, CRM. Relocje z klientonti, s.93
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pewnia kompleksową realizację potrzeb firmy w Zalffesie kreowania pozytyw-
nych kontaktów z klientami. Należy jednakpodkreślić poraz kolejny, Żetwo.
rzenię strategii CRM j est sprawą indywidualnych potrzeb każdej firmy a system
w pełni zintegrowany wcale nie musi być dla niej optymalnym rozwiązaniem.
Architekturę zintegrowanego CRM prezentuje rys. 4.

Architektura zintegrowanego cRM-u
Rysunek 4

Klienci
Back Office

(Analityczny CRM)

ERP -_

@€D
@€)
@@
a@ c@

Front Office
(Operacyjny CRM)

ETMSl

Call/Contact
Center

Agenci CC

-?-
I

-;

[ś;;;Ńń*l
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Zródło: opracowanie wtasne.

Szerokie są oczekiwania przedsiębiorstw handlowych w stosunku do ofero-
wanych obecnię systemów klasy CRM. Można w nich wydzielić te obszary te-
matyczne, które będą decydujące dla aktualnej i przyszłej pozycji tych firm na

rynku. N aj ważniej sze komponenty tworzące zintegrowaną aplikacj ę CRM to :
I. Baza danych o klientach - obejmuje rejestrację istotnych z punktu wi-

dzenia firmy danych dotyczących klienta: dane teleadresowe, branzowe, struk-
tury organizacyjne, dane osób kontaktowych, warunki handlowe, status klienta,
dane dotyczące potrzeb klienta' historię kontaktów, zamówień, płatności i in.

f. Ana|iza klienta - analiza i segmentacja klientów na podstawie Zgro-
madzonych w hurtowni danych, tworzenię profili klientów a co Za tym idzie
koszyków usfugowych dopasowanych do preferencji danego segmentu.
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3. Wspomaganie kontaktów z klientami - 7vy,1ię1ą informacje o liczbie

wizyt handlo*"ów, otwartych cyklach handlowych, etapach poszczególnych

cykii handlowych' planowanych działaniach handlowców wobec określonych

klientów.
4.Zarządzaniecyklamihandlowymi_obejmujewymianęinformacj i

o trwającycń cyklach handlowych u poszczególnych klientów pomiędzy han-

dlowcami- różnych działow, o liczbió cykli prowadzonych przez poszczego|-

nych przedstawicieli handlowych.
5. Wspomaganie planowania kampanii reklamowych - obejmuje gro-

madzenie bieżących informacji o platrowanych dziataniach marketingowych,

ana|izę efekywnośc i działań marketingowych i in.

6.Wspomaganiereklamacji-obejmujedanedotyczącezgł'aszanychre-
klamacji, terminy usunięcia reklamacji, działarua zmierzające do osiągnięcia

satysfakcji klienta..7. 
Zirządzanie serwisem u klienta - obejmuje liczbę wizyt serwisowych,

rejestrację dbkonanych napraw serwisowych u klienta, wprowadzanie informa.

cj"i na temat kosztów nup.u* serwisowych, sugestie dotyczące poprawy jakości

wyrobów'
NależyjeszczerazpodkreślićwagęintegracyjnychaspektówrozwoJusys.

temów ńasy CRM. Blz mozliwości wykorzystania informacji finansowych'

maga4nowych i produkcyjnych z ERP efektywność informacyjna Call Center

byłaby relatywnie *otu. żi"'piracji rozwiązań CRM-owych powstają równiez

no*"..od,uje ap1ikacji intemitowych, czego przykładem moze być Elektro-

niczny Katalog ń,oduktó* - rozwlązanie tak dobrze przyjmowane przez wielu

klięntów przedsiębiorstw handlowych.

Zakońcr,enie

Wraz z intensyfikacją procesów globalizacyjnych w gospodarce światowej

rola systemów klasy CilM systematycznie rośnie' Celem strategicznym wdro.

zenia 
-CRM 

jest zwĘkszenie wolumenu sprzedaży towarów i usfug. Warunkiem

koniecznym, by stan ten osiągnąó jest pozyskanie nowych klientow przy jedno.

czesnym utrzymaniu klientów aktualnych. Jest to możliwe jedpie przy utrzy.

my"uuaniu wyiokiego poziomu zadowo1enia klientów z oferowanych towarów

i wysokiego poziomu ich obstugi. osiągnięcie tych celów bez wykorzystania

zintegrowanych systemów informatycznych nie j est moŻliwe'

Wdrożenie systemu klasy CRM jest zadaniem niezwykle złożonym, łączę

c1,rn problemy technologiczneIt zproblemami ze sfery zarządzania przedsię.

bio.si*em. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym wdrożenie jest jego Szero.

ki zakres fi'mkcjonalny, dotykający podstaw organizacyjnych i decyzyjnych wie.

lu działów infrastruńury obiektu gospodarczego. Podsumowując wcześniejsze

rozwaiania, można powiedzieć, że:
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1. CI(M wymaga zmiany |rlozofii dztał.ania firmy, w kierunku zaangaŻo-
wania wszystkich pracowników do procesów marketingowych, sprzedaży i kon-
taktów z k]ientami,

2. Nie wystarczy tylko kupió oprogramowanie klasy CRM, by faktycznie
zwiększyó jakość obstugi klienta i móc powiedzieć, Że wdrożyło się CRM.

3. o efektywności wdrozenia w przedsiębiorstwie filozofii CRM w dużej
mierze decyduje kapitał ludzki (w tym wiedza, kompetencje i wyksfałcenie
pracowników) oraz jego etyka zawodowa. Dlatego nie zawsze wdrożenie no-
wych teclrnologii infbrmatycznych przekłada się natychmiast na wzrost jakości
obsfugi klienta i pozostaje ona nadal na relatywnie niskim poziomie.

4' Jednak nowoczęSnych metod obstugi klienta nie uda się wprowadzic bez
szerokiego wykorzystania komputerów, systemów ERP, oprogramowania klasy
CRM i Intemetu.
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Mobilne systemy klasy CRM
w zaĘ,ądzflniu przedsiębiorstwem handlowynt

stres:c:ente

Budowanie dobrych, partncrskich relacji z k|ientarnijest dzisiaj jednynl znajwaŻnicjszrych clryn-
ników osiągania sukcesów bi:łlesowych. Infonnatycmc wspomaganie rozwiązywania tych proble.
mów staje się zatem wymogieln chwili. Efbktywne wdrożenie systqnu klasy CRM jest szczególnic
wazne dla duŹych przedsiębiorstw i sieci handlowych, których podstawowa część działalności o1.lc-
racyjnej realiz-owana.jcst właśnie w obszarzc kontaktów i obsfugi klicntótv. W opracorvaniu pokaz-r-
no szeroki zakrcs możliwości wykorzystania systcnru klasy CRM w zarzi'1dzaniu prz-cdsiębiorstwern
handlowyn. Zwrócono uwagę na koniecmość jcgo integracji jako systcrnu bczpośredniej obsługi
k|icnta fiont officc Z systemem ERP spc'łniającym rolę rcpozytoriunl clanych analityoznych clla
CRM-u - back olTice. Dopiero wtcdy moiliwa staje się pe.łna intcgracja infonrracyjna przcdsię-
biorstwa oraz cfckrywne wsparcie proccsu podejmowania dccyzji Inodułern analitycznyrl. Integracja
systelnu ERP z CRM wspana technologiami hurtowni danych, Cal| Ccntcr i beąlrzewodową kolrru.
nikacją prowadzi do zbudowania systemu obsługi klienta odpowiadająccgo 1rotrzebolrr g|obalncgo
przedsiębiorstwa w nowylll nrilcniurn - Mobilnego CRM.u.

Design and development of the Mobile CRM system
for improving enterprise manageme nt

Sunnary

Cornpanies today are unc|er lnore pressure than ęver bcforc to undcrstand ancl rcspond to thcir
custolners dctnands. Therefbre well pręarcd ilnplernentation of thc Custonler Rclationship Man.
agclnent (CRM) systcrn is one of the most impońant factors deci<]ed about cornpany's markct posi-
tion. In this paper wc try to answer the ba-sic questions askcd by managcrs: What do they nccd to
know about their relations with custclmcrs and how tlrat infbnrlation is usęd to dcsign ancl dcr,clop
a cotrlplcte CRM systerrr'? A lnajor purposc of this paper is to prcscnt architccture of thc Mobilc
CRM system fbr trade corr.rpany rnanagemcnt. Thc basic rnodel of CRM contains two rnain cornpo-
nents: direct customer scrvice with Call/Contact Ccntęr and mobile group of salesI-nan's as a Front
Office and also analytical customer scrvice with ERP systcm and Data warehouse as a Back Office.
Thc process ofintegration ERP with CRM supported by othcr dedicated IT tcchnologics rnake pgs-
siblc to implement the Mobile CRM systems which satisfy nceds and expectations of managers in
modem trade comoanies.
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Wy kor zy stanie tr an sp ortu s zy n ow eg o
, ,ao przewozu towarow w mrcscrc

Niezaleznie od tendencji kooperacyjnych oraz programów ograniczania ru-
chu kołowego poszukuje się nowych, skutecznych form transportu towarowego
w mieście, dobrze wpiętych w istniejącą strukturę miejskiej infrastruktury trans-
portowej. PoszŃiwania ogniskująsięmvł,aszcza wokół transporfu są'rrowego. Ko-
lej została wyparta z towarowej obsŁugi obszarów zlrbanizowanychze względu
na ich szybki rozrost skutkujący rozproszeniem odbiorców,którzy z|okalizo-
wani juŹ byli z dala od drogi zelaznej, a takŻe ze względu na szybki rozwoj
środków transportu kołowego o dużych możliwościach konfiguracji. Towarowy
transport Szynowy na obszarze miasta napotyka obecnie także na liczne ograni-
czenia techniczne, organizacyjne i prawne. W obszarze infrastruktury naleizy
przede wszystkim ronxll,ęaó problemy wynikające z rozstawu szyn. Istniejące
torowiska tramwajowe mają różną szerokośó i niekiedy inną niż tory kolejowe,
co uniemozliwia bezpośrednie włączenie kolejowych wagonów towarowych do
systemu tramwajowego, Przy różnicach w szerokości torów wjazd wagonów
kolejowych na torowiska tramwajowe mozliwy jestpoprzez:

- Stosowanie systemów zmiany szerokości rozstawu kół w wózkach kole-
jowych,

_ stosowanie lor do przewo^l normalnotorowych wagonów kolejowych
w systemach wąskotorowych,

- budowanie wspólnych torowisk o odmiennej szerokości'.
W Polsce tory tramwajowe mają w większości szerokośó 1435 mm, a więc

zgodną z szerokością torów kolejowych - wyjątek stanowią tory tramwajowe
w Bydgoszczy, Elblągu, Grudziądzu, Łodzi i Toruniu o szerokości 1000 mm.
Podobnie jest w Niemczech, z tym ie tam w przypadku tramwajów występują
aitrzy różne szerokości: l000, l435 i 1450 mm.

W mieście nie można mówió o bezpośrednim wykorzystaniu tradycyjnych
technologii kolejowych do przewozu towarów. Ze wzg|ędu na uwarunkowania

' K. Lewandowski, Wykorzystanie transportu szynowego w logistyce miejskiej,,,Logistyka"
I /2004. s. 5 1 .
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tęchniczne tabor fuŃcjonujący w mieście musi być Specjalizowany pod kątem
ograniczeti skrajni' nacisków na oś, minimalnego dopuszczalnego promienia fu-
ku skrętu, a takzę wykorzystywanych jednostek ładunkowych' Zwykle, nawet
przy tej sanrej szerokości torów' wymiary skrajni tramwajowej są mniejsze niż
kolejowej. Podobnie jest z klasami nacisków osiowych - dla torowisk tram-
wajowych Są onę nlŻsze niŻ dla kolejowych, co wymaga stosowania większej
liczby osi lub ograniczenia dopuszczalnej masy całkowitej ładunku. Ze wzg|ędu
na dopuszczalne rrrrriejsze promienie fuków skrętu dla tramwajów wprowadze-
nie wagorrów kolejowych na torowiska tramwajowe wyrnaga zniany kinema-
tyki ich zau,ieszetia lub specjalnego profilowania fuków torów. Jeśli skrajnia
Systęmu tramwajowego nie pozwala na stosowanie standardowych jedrrostek
ładunkowych, konieczne staje się stosowanie mniejszych jednostek dedykowa-
njch i ich obsfuga w systemie przeładunku poziomego jako najmniej energo-
chłonnego i terenochłonnego. Wiąże się z tym jedrrak koniecznośó przepako-
wania torvaru ze standardowyclr jednostek ładunkowych przewożonych koleją
czy samochodem, co jest czasochłonne, podobnie jak za- i wyładunek duŹej
liczby mniejszych jednostck ładunkowych i determinuje dtugi czas postoju po-
jazdu. W cęlu skróccnia czasu Za- i wyładunku proponuje się stosowanie zauto-
matyzowanych systemów wspomagających (platform i ruchomych podłóg) za-
montowanych w pojeździe, jak i będących na wyposażeniu u załadowców (wóz-
ki podnośnikowe i samobieŹne). Wymienić można kilka rodzajów taboru szy-
nowego unroŹliwiającego transport ładunków w obszarze miasta.:

klasyczny tabor kolejowy, np. według koncepcji nienrieckiego systemu
Cargo Sprinter. lub ni emiecko-brytyj sko-włoskiego systemu CargoSpeed",

r Ibidcrn. s. 54.
r CargoSprintcr to pojazd szynowy opracowany w fiIrnie Windhotf AG, który pod względem

koncqxji i techniki ma ccchy spokrewnione z samochodcm ciężarowyrn, a prry okazji czerpic z za|et
kolci. .I.cn pięcioczionowy pt.lciąg kontcncrowy ładowany jc.st suwnicami branrowytni Iub wózkalni.
Ładunck ustawia się na satnojczdnąjcdnostkę fianspoltową zarówno na skrajnc człony napędowe,
jak iczłony środkowe i z'abc.zpiccz'ajak w transporcie samochodowyrn. Dzięki automatycmym
spzęgoln ptlciąg zestawia się w 3 rninuty' Nic ma potrzeby jego rozrządzania pv'ez górkę roz-ządo-
wą' ClargoSprintcr dysponujc zdolnościi1 przewozową pięciu kolnpletnych zestawów drogowych.
Pzy tym charaktcryzujc się rnnicjszz1 pracochłonnością w prowadzeniu, rnniejszym zuĄciem pali-
wa, więksrymi prędkościami eksploatacyjnyrni, większą trwałością cksploatacyjną i wyżsątn po-
ziol-ncm be4rieczcństwa ruchu. Zob. K' Mi'iller, ltindholf CorgoSprinter - samochód ciężorowy n0
sz.t,nach, w: Technika kole.jov'a w syslentach logistycznych, O. Krettek, J. Grajneit (red.), ,,Nawiga-
toi'nr I4. oficyna Wyc|awnicza Politechniki Wroclawskiej, Wrocław 200l' ss.49-60.

a CargoSpecd (Cargo Rail Road lnterchange at SpeeĄ został opmcowany przez BLG Consult
(Niemcy)' Warbreck Enginccńng (Wielka Brytania), Costafenoviaria (Włochy) oraz Advance Rail-
rt,ay Rescarch Centre przy Uniwersytecie w Sheftjeld. Pociąg wykorzystuje 3-osiowe naczęy jako
nadrzędną jcdnostkę ładunkową oraz wbudowany rv platformę innowacyjny mechanizm obrotowy
dla przcładunku pozioInego przy nlinirnalnyrn zapotrzebowaniu na przestrzeń. Zob. R. Palacin, M.
Robinson, lnternodalisnt: .faster, bettcr, cheaper,,,Container Management" 2000, no. 187, Novem-
ber/Decernber, ss. 76-77; CargoSpeed unveils piggtback prototype, ,,WorldCargo News" 2002,
N4arch, s. I 5.

40



Wykorzystanie transportu Szynowego do przev,ozu lowarÓw w nieście

specjalizowany tabor kolejowy, mający mozliwość wjazdu na torowiska
tramwajowe lub w obszary miasta blisko budynków mieszkalnych; przykładem
mogą tu byó koncepcja cichego pociągu towarowego (silent.freight train) ko|ei
francuskich SNCF5 lub projekt samojezdnego dwukierunkowego, szybkiego oraz
lekkiego pociągu birnodalnego TracTrucn czy pĄekt elastyczlego pociągu kon-
tel1erowego dla małych ładunków,,Minimodal Freight Train'',,

specjalizowany tabor tramwajowy, zwany po prostu tramwajem towaro-
wym, którego przykładem moŻebyć opisany nizej ,,CarGoTram'' ZDrezna,

_ przebudowany (osobowy) tabor tramwajowy i przystosowany do zała-
dunku poziomego towaru lub z odkryą platformą ładunkową i często w}posa-
żony w dżwig hydrauliczny (tego typu tabor służy najczęściej do prac pomocni-
czych przy infrastrukturze torowisk).

Dysponowanie odpowiednim taborem i budowa niezbędnej infrastruktury li-
niowej i węzłowej jednak nie wystarczą. Nie uda się wypronowac i wdrozyć
koncepcji wykorzystania towarowego taboru Sąmowego w mieście, a t}rm sa-
mym przerzucić znacnrcj części masy towarowej z dróg kołowych na szyrry, jeśli
nię ustanowi się ogólnych zasad transportu towarów drogą szynową na obszarze
miasta (z uwzględnieniem nakazu korzystania Z Szynowego środka transportu dla
towarów masowych i wielkogabarytowych), umożliwiających wdrozenie zasad
organizacji przewozów dających poziom obsfugi porównywalny z wariantem
drogowyrn, oraz trie wprowadzi się narzędzi prawnych w postaci:

kar za powodowanie utrudnień w ruclru kołowym w mieście,
ulg w podatkach od nieruchomości wyposazonych w infrastrukturę szy-

nową
- ulg i zwolnień od podatku od szynowych środków transpońu funkcjonu-

jących w obszarze miasta,
u|g w podatkach od nieruchomości odbiorców i nadawców obsługiwa-

nych środkami transpońu szyno*ego*.

. Cichy pociąg towarowy opracowany prz,ez SNCF to prz,ebudowana lokclrnotywa spalinowa
i lvagony, w ktćlrych '.astosowano cichc hamulce z nlateńałów konrpoirytowych, osłony akustyczne
na łoĄska osi, wyciszcnie układy wydcchowego i silnika. Hałas gencrowany prz'ez'Iaki skład rnoie
byc nawct o 23 dB rnnicjszy w porównaniu z tradycyjnym pocie1gieIn. Por. B. Minary, Rail.freight
tn{fic inside cities: reducing noise und pollulron, www.sncf.com/wcrr/sessions./339.pd1, t I .l 2.2003;
I. Korpancc, Mryor Projects of Joint European Roilu,o1, Research,..Japan Railway & Transpoń Re.
vicw" 1996, March, s. 20.

u K. D. Kang, P. Foyer, M. Blundell, High Spced Freight Train.s: Assessing Their Dynamic Per-
formance, w: Railway Engineering 2005 - Maintenance & Renelt,ąl o.f Permanent Way,' Power
& Signalling, Slnrctures & Earthw,orks,8'n Intemational Conference, London, 29-30 June 2005.

' Pociąg ten wykor'rystuje specjalne, nieduŻe kontcnery o wynliarach f550l2550l2535 (dł.l
szer./wys.), których przeładunek lnoże równiei odbywać się na dworcowych pelonach i nie jest do
tego potl-febna iadna dodatkowa inliastruktura, a rtyłącmie standardowy wózek widłowy. Na jednej
platfonnie kolejowej lnoŹna urnieściĆ szcśc takich jednostek ładunkowych, a w standardowej nacze-
pie drogowej pięć. Zob. E. Ley.field' Mininodal Freight Train,,,Railwatch'' 2002, Novernber, s. 4.

" K. Lewandowski. Iłvkozv.stąllie.... s. 5ó.
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Wprowadzenię towarowęgo transpońu na miejskie torowiska wymaga od
zarządcy infrastruktury rozw iązatia podstawowych kwestii regulacyj nych, do-
tyczących:.

wpisania w schemat linii komunikacyjnych obstugi przewozów towa-
rowych w sposób najmniej uciążliwy dla nrięszkańców miasta i pasazerów,

planowania rozkładu jazdy d\a bezkolizyjnego ruchu składów towaro-
wych i osobowych,

rozstrzygania dylemafu udostępnienia infrastruktury dla rentownych prze-
wozów towarowych i dotowanych przew ozów pasazerskich.

Wielce obiecującą koncepcją jest idea tramwaju towarowego' Wbrew pozo-
rom nie jest to pomysł nowy. Pierwsze tramwaje towarowe istniaĘ już w XD( w.
w Europie, Arneryce Północnej, Azji i Australii, gdyż ówczesne pojazdy koło-
we okazywały się często za słabe, w czasie wojny z kolei słuzyły wojsku, a na
początku lat 70. XX w. pojawity się na skutek kryzysu paliwowego'. Po dziś
dzień kursują (choć sporadycznie) tramwaje towarowe w Sankt Petersburgu.
Równiez w Polsce, we Wrocławiu można spotkać jeszcze zachowane fragmen-
taryczrie towarowe boczrice tramwajowe' Połączenie wszystkich zalet transpor-
tu szynowego, a przede wszystkim niskich kosztów (implementacja tramwaju
towarowego wymaga jedynie budowy nowego lub przebudowy dotychczaso-
wego taboru) i walorów ekologicznych z jednoczesnym odciążeniem dróg ko-
łowych w mieście wydaje się dziś ogromnie atrakcyjne, ze względu na duzy po-
ziom kongestii, jaką Są one dotknięte. Dodatkowo tramwaj towarowy - jako
jedyny środek towarowego transportu w mięście - uzyskuje pńorytet przy prze-
jeździe przez s|<rzyzowania z sygna|izacją świetlną. Problemem moze okazaÓ się
brak bocznic tramwajowych u potencjalnych załadowców i odbiorców, niedo-
statecznie rozwinięta sieć tramwaj owa otaz obciązenie sieci tramwajowej o nie.
zbl1t. dużej przepustowości i wynikaj ące ztego perturbacje w tramwajowym ru-
chu osobowynr lub częstotliwośó ruchu ściśle podporządkowana ruchowi oso-
bowemu. Wykorzystanie koncepcji tramwaju towarowego jest szczególnie atrak-
cyjne w systemie zaopatrzeria supermarketów (zwłaszcza w produkty spoiyw-
cze), ale takżę drobnego harrdlu i przemysfu w mieście. Z tego rontiązania ko-
rzystać może równiezpocd.a i finny kurierskie. Wykorzystanie tramwaju towa-
rowego obejmuje w praktyce następujące sposoby obsługil0:

- transport w relacji nadawca - odbiorca do jednego klienta docelowego,
w którym zarówno nadawca, jak i odbiorca posiadają własne bocznice,

- transport do wielu odbiorców w systemie rozwózki, w której ściśle nale-
ży określió i zsynchronizowac terminy odbioru towaru przez wszystkich klien-

' l. Dernbińska-Cyran, Transport v, logistyce miasta, w.. Transport w logistyce. Łańcuch logi-
styczny, Materiaty ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Juracie, l8-20.09.2003 r., Prace Na-
ukowe, Akadernia Morska w Gdyni, Gdynia 2003, s. 38.

ro Ibidem, s. 38.
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tów i oszacować czas trwania wyładunku, gdyż istnieje ryzyko zakłócenia har-
monogramu ruchu tramwaj ów osobowych,

- transport traruytowy w relacji nadawca - centrum dystrybucji, z którego
poszczególni klienci odbierają towar.

W tym ostatnim przypadku klienci mogą odbieraó towar indywidualnie, zor-
ganizowany może zostać wspólny transport, a takŻe mogą współistnieć obie for-
my w systemie mieszanym". Wszystkie sposoby uiycia tramwaju towarowego
orzedstawia rvs. l.

Rysunek I
Schematy uŹyci a tramwaju towarowego

6 zintegrowane rniejskie
@ cenlrurn logistyczne

.\ śróóniejskie centrum
dystr lbucj i

e dostawca zewnętrzny

a 
odbiorca w centrum

trasa trarn{ alu
towarowego

oBsŁUGA w sYsTEMIE TRANzYTl.] ' 3

Zródło: K. Lewandowski, ['/życie tramwaju towaro\lego w logistyce miejskiej,,,Logistyka''
6lf00f, ss. 63-64.

'' K. Lewandowski, Użycie tramwaju towarov)ego w logistyce miejskiej,,,Logistyka'' 612002'
s. 64.

OBST-T]GA W RELACJI NADAWCA , ODBIORCA ORST,TIGA W SYSTEMIE ROZWOZKI

oBsŁt lcA w sYSTEMIE TRANZYT(I _ l oBsŁt]cA w sYsTEjllIE TRANZYT[' _ 2
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W stosowanych obecnie uregulowaniach prawnych dotyczących przewozu

towarow w ramach trakcji tramwajowej stawia się następujące wymogi dla ru.

chu składów towarowyclr:
- pierwszeństwa ruchu osobowego,

Zachowania bezryiecznej odlegtości od składu osobowego'

dopuszczalnej prędkości maksymalnej,
- dopuszczalnego CZaSu opęrowania na torowiskach,

masy maksymalnej pojedyrczego wagonu'
- maksymalnej wielkości składu,

specj alnego oznakowania,
sposobu obsfugi,
sposobu kursowania,

- wyznaczenia micjsc za- i wyładunku,
włączania się do ruchu' '-
rodzaj u przew oŻonych ładunków (z wyj ątkiem niebezp i ecznych)' ".

Pierwszym współczesnyllr tralnwaj em towarowym, dl a którego przekonstru-

owano odpowiednio standardowe wagolly tramwajowe, jest rozwiązanie wdro-

Źone na potrzeby zakładu Volkswagena w DreŹnie. Za\dad Glżsernen Manu-

faktur mieści się w cęntrum miasta przy Strafiburger Platz, a dostawy do niego

ręalizowane Są Z centrum logistycznego GYZ Dresden.Friedrichstadt zlokali-

Zowanęgo w pobliżu dworca kolejowego. Realizacja tych dostaw transportem

kołowyń wymagałaby częstych (65 pojazdów na dobę) przewozów ciężkinri

samochodami, co wiązałoby się Ze Zna)znym obciążeniem ulic w Samym cen-

trum miasta i na skutek kongestii rrie mogłoby zapewnió dostaw w reŻimte just-

-in-time.Na sieci tramwajowej w DreŹnie nie rnógł operować tabor kolejowy ze

względu na nietypowy rozstaw szyn (1450 mm) i wąską skrajnię (f,2 n). Za-

''ął fuuryki Volkswagena w porozumieniu zawańym 3 marca 2000 r' z Dręs-

dner Verkehrsbetriebe AG (miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne) podjął

decyzję o uruchonrieniu tramwaju towarowego ,,CarGoTram''. I)rezno miało

doświadczenia zwięane z tramwajami towarowymi, które kursowały tam jui

w 1900 r. Tym razem jednak, aby nie powodować zbyniego konfliktu zrozua-

<lami jazdy tramwajów pasażerskich i jednocześnie, aby zagwarantowany był

Sprawny i regulamy przejazd tranrwaju towarowęgo, zdecydowano się częścio-

wo odscparować ruch towarowy od pasazerskiego i zbudować zupełnie nowy

odcinek torów. Dla celów tramwaju towarowego przebudowano osobowe wa-

gony Tatra 
.|4D, w których wzmocniono podłogi i szkielet nadwozia i które

iyposazono w odsuwane burty. od marca 2001 r. na trasie o dtugości 4,5 km

kursują dwa sktady ,,CarGoTram''. Tramwaj trasę pokonuje w 14 minut osiąga-

jąc maksymalną prędkośó 50 km/lr. Przewozy odbywają się co 40 minut w go-

iżi''u"t' od 6:00 do 24:00' od poniedziatku do soboty, a maksymalnie w ciągu
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doby można Zrealizować 36 przejazdow. Częstotliwość przejazdów została tak
dobrana, aby przewozy nie kolidowały z kursującymi po trasie tramwaju towa-
rowęgo cztęręma liniami pasazerskimi, tj' by wykorzystać tzw' ,,okienka'' w ich
rozkładach jazdy. Skład ',CarGoTram'' obejmuje 2 wozy krańcowe o ładowno-
ści 7,5 t i kubaturze 26,8 m, oraz3 wagony środkowe o ładowności 15 t i ku-
baturze 53,4 m3. W sumie niespełna 60 m^skład potrafi przewieźćjednorazowo
60 t ładunku o łącznej objętości 213'8 m.' co odpowiada trzem 18-metrowym
zestawom drogowym. Towary przewozone są na paletach, a za- i wyładunek
tramwaju zajmuje 20 minut. lmplementacja tramwaju towarowego w Dreźnie
kosztowała 6,5 mln DM.

Fotogratia I
Tramwaj towarowy w Dreźnie ijego wyładunek

Zródło: www.trarnpicturebook.dc, www.spz. logout.czlmhd.

Drezno nie jest już jedynym współczesnym miastem, w którym zaadapto-
wano pomysł tramwaju towarowego. W kwietniu 2003 r. do pomysłu tramwaju
towarowego powrócono po 37 latach przerwy w Zurychu..'. Miasto miało do-
świadczenia z tramwajem towarowym, którym do 1966 r. przewoŻono m.in.
mięso, mleko, piwo oraz przesyłki pocztowe. Dzisiaj tramwaj towarowy sfuzy
tam do zwózki odpadów. Dotyczy to odpadów kłopotliwych (np. sprzęt elek-
troniczny, AGD) i ponadgabarytowych, które nie mogą Zostać przewiezione
śmieciarką. Miejskie przedsiębiorstwo wywozu odpadów i utylizacji ERZ (Ent-
Sorglłng uncl Recycling Ziirich) oferowało dotąd odpłatny wywóz tego typu
odpadów, albo mozna było je deponowaó w siedzibie przedsiębiorstwa, co nie
było zbyt wygodne dla mieszkańców i skutkowało nielegalnym pozostawia-
niem ok. 300 ton tych odpadów rocznie. Postanowiono zwiększyó atrakcyjnośó
serwisu wykorzystując wyjątkowo rozbudowaną w Zurychu sieć tramwajową
z duŻaIiczbabocznic w wielu reionach miasta. Rozwiazanie wdrozono kosztem

'' Zob. A. Moglestue, Cargotram; Zirich's refuse takes to the tram, ,,Tramways and Urban
Transit" 2003, August, nr 788, ss. f98-299.
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30 000 franków, Znacznię ntizszym niż wymagałoby uruchomienie dodatkowe-
go serwisu drogowego. Tak niski koszt uzyskano dzięki wykorzystaniu istnieją-
cego, starego taboru - tak w zakresie wagonu silnikowego, jak i doczepnych
platform - oraz standardowych kontenerów na śnrieci. Tramwaj zachowuje tra.
dycyjne dla miasta barwy: białą i błękitną ale pomalowany jest odwrotnie w Sto-
sunku do składów pasażerskich' Cargotram odbywa kursy cztery razy w mie-
siącu. Tramwaj kursuje w godzinach 15:00-l9:00 każdorazowo po irurej trasie,
a kończy bieg zawsze w termina|u Werdhólzli przy Sortowni ERZ. odpady są
zabierane nieodpłatnie. Projekt okazat się dużym sukcesem juŻw fazie piloto-
wej - pierwszego drria funkcjonowania zebrano prawie 8 ton odpadów' Pierw-
szy rok zakończono wynikiem 380 ton. Popularność tej formy wywozu odpa.
dów skłoniła ERZ do rozszerzenia oferty' obecnie tramwaj kursuje po 9 różr
nych trasach, odbywając kaŻdąraz w rniesiącu i obsfugując wiele nowych reJo-
nów miasta. Wywóz odpadów tramwajem nie wptywa ujemnie na estetykę miej-
sca zamieszkania (np. praca śmieciarek), jest bardzo pozlywnie postrzegany
przez nieszkańców, l<torzy deklarują podniesienie jakości zycia (odbiór śmieci
jest darmowy' a dodatkowo nie ma konieczności wykorzystania własnego sa-
mochodu).

W Wiedniu aktualnie dokonuje się analiz efektywnościowych tramwaju to-
warowego ,,GiiterBim'' z wykorzystaniem protot1pula. Pomysłodawcą jest lo-
kalne przedsiębiorstwo komunikacyjne. Konstrukcj a wagonu towarowego przy-
pomina naczepę drogową. Do jego budowy wykorzystano ramę standardowego
wagonu pasażerskiego, ładunek przed wpływami atmosferycznymi clrroni plan-
deka, a przed przesuwaniem się system specjalnych mocowań. Zainteresowanie
usługanri ,,GtiterBim'' wyraŻajągłównie sieci detaliczne, a takŻe mniejsze skle-
py spożywcze i piekamie oraz niektóre przedsiębiorstwa przemysłowe. Tram-
waj ma kursowaó w godzinach nocnych i przewozić róimego rodzaju towary.
Trasa ma łączyć trzy duŻe centra logistyczne, które stanowiąłącze między ru-
cherrr dalekobieznym i lokalnyrn. Trudności w implementacji tego projektu spo-
wodowane są,.:

niedostatęcznym poziomenr sęrwisu zwięanym z niedostatkami fi'rnk-
cj orra lnymi i stniej ącego sy st emu t ra mwaj owego,

- koniecznością wykorzystania na ostatnim etapie transportu kołowego
w systemie zwozki i rozwózki towarów,

- wymogiem wdrożenia zasad kooperacji porniędzy stronami, które mogą
być wobec siebie konkurentami,

- brakiem przełoŻenia korzyści środowiskowych na decyzje biznesowe,

,o zob. Vienna tests freight transport by tram. ,,GilterBim'' cłn alternatil.'e to transport by truck,
''Innotrans Ręort'' 2005, vol. 9, no. 2, Septernber, s' 3.

', R. Domer, Concepts for rai! btued city distńbution, requirements and case studies, w: BE-
SIUFS llorkshop 5 - Rail Bosed Transport: A Disappearing Opportunity or a Challengefor Ur-
ban A reas? , Dresdcn, 30-3 I August 200 I .

46



Wykoruystanie transportu szynowego do przewozu low,arÓw w mlescle

- dodatkowymi kosztami i złożonością obstugi w porównaniu z transpor-
tem drogowym.

Wprowadzenie tramwaju towarowego według projekhr wiedeńskiego, a więc
obsługującego wiele podmiotów gospodarczych' planowane jest również w nie-
których miastach niemieckich, m.in. w Monachium. Do miast zainteresowanych
ideą tramwaju towarowego dołączyła ostatnio Haga, gdzie planuje się jego wy-
korzystanie dla zaopatrzenia centrów handlowych' Tramwaj miałby rozwozió
towar we wczesnych godzinach rannych, aby zminimalizować kolizyjnośó z ru.
chem pasazerskimlo. Również w Polsce opracowano wstępne projekty kon-
strukcji tramwaju towarowego na bazie populamych wagonów 105Na firmy
Konstal, a jako dobre pole do analizy zastosowania koncepcji tramwaju towaro-
wego uwaza się miasta Wrocław i Poznań. W obu przyp?-dkach tramwaj miałby
zaopatrywać galerie handlowe zlokalizowane w centrum. ,.

Zewzg\ęduna Znalzne komplikacje techniczne i operacyjne nieśmiało toru.
je sobie drogę także koncepcja metra towarowego. Jest to kolejna, wcześniej nie
wymieniona, forma wykorzystania transpońu Szynowego do przewozów towa-
rowych w mieście. Stosunkowo niewielki jest zakres stosowania tej formy trans-
portu. Załadowcy (centrum logistyczne) oraz odbiorcy muszą znajdować się
w poblizu linii metra, a do tego na tym odcinku preferowana byłaby infrastruk-
tura naziemna kolei. Sprzyja temu fakt, ze wiele systemów kolei podziemnej
cechuje się istnieniem końcowych (nieraz dośó dtugich), naziemnych odcin.
ków, które zwykle zlokalizowane Są w dzielnicach peryferyjnych, o znacznym
udziale zabudowy przemysłowej. Niezwykle ryzykowna jest współdzielona ob-
stuga potoków pasażerskich i towarowych w systemie kolei podziemnej. Wa-
runkuje to wykonywanie operacji za- i wyładunkowych w bardzo ostrym rezi-
mie czasowym. Wymaga to zastosowania wielu małych jednostek ładunkowych
i zaproj ektowania dedykowanych' wysocę zautomatyzowanych systemów prze-
ładunkowych. W odniesieniu do projektu metra towarowego rozwaŻane sątrzy
sposoby obsługil8:

- wydzielony ruch towarowy nocny' który oferuje największą przepusto-
wośó, nie koliduje z ruchem pasażerskim, a jedynym ograniczeniem nocnego
serwisu są terminy przerwy konserwacyjnej i sprzątania,

_ wydzielony ruch towarowy dzienny, o mniejszej przepustowości, zdeter.
minowanej priorytetowym ruchem pasazerskim; wymagane stworzenie odsepa-
rowanych od ruchu pasazerskiego miejsc za. i wyładunku,

- ł'ączony ruch towarowo-pasazerski, w którym przewozy towarów cechuje
ograniczona przepustowość i które w praktyce ograniczają się do niewielkiej
liczby małych przesyłek o wysokiej wartości (serwis kurierski); dopuszczalny

'' 
,,Rail Magazine" 9/2005, s. 5.

,, Zob. K. Lewandowski, Użycie...,ss. 65-6ó.
|8 M. Robinson, Ph. Mońimer, Rail in L/rban Freight' Wat Future, lf Any?,,,L'ogistics And

Transport Focus" 2004, vol. 6, no. 2, s. 36.
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maksymalny czas trwania operacji za- i wyładunku to w tym rezimie tylko ok'
20 sekund.

W kazdym przypadku na|eży zapewnić Sprawny transport pionowy towarów
ze stacji metra na powierzchnię i w przeciwnym kierunku' a stacja powirura
zapewniac mozliwość tymczasowego gromadzenia towarów (zapas |-f godzin.
ny), co pozwoli na et-ektywne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej wagonu
towarowego. S ystemy metra towarowego wykazuj ą duŻą przepustowość. P rzyj -
nrując za podstawę rachunku system z|ożzony z 5 linii o średniej dfugości 20 km
i częstotliwości kursowania 20 pociągów na godzinę, z których kaŻdy moŻe
przewieżć 8 specjalnych jednostek ładunkowych (tzw. ciĘbox o wymiarach 255
x 215 x 215 crn i masie do 3 ton) i jest zapełniony średrrio w 50oń, uzyskujemy
dzienną pracę 3f4000 tonokilometrów' Jest to równoważne pracy wykonanej
przez ponad 425 samochodów dostawczych|g, Przeprowadzonę badania doty-
czące wdroienia projektu metra towarowego w Amsterdamie2o wskazały na
jego racjona|ność dla rynku drobnych, ale wartościowych przesyłek dostarcza-
nych w ścisłym reżinrie czasowym' a więc w zakesie ushg kurierskich, pocz-
towych i gonieckich. W łączonym ruchu towarowo-pasazerskim przewoztowa-
rów powinien odby,'vać się poza godzinami szczytu komunikacyjnego i Zazwy-
czaj konteczne będzie uruchomienie dodatkowych linii nocnych. Wykazano, że
wdrozenię projektu przy tych zał'ożęliach nie przyniosłoby zysku i wymagało-
by dofinansowania. Projekt metra towarowego okazuje się być obecnie bardziej
mani festem mozliwości teclrnicznych, niŻ rozwiązaniem wymuszanym przez
rynek.
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Wykorzystanie transportu szynowego do przewozu towarów w mieście

Streszczenie

Towarowy transport szynowy jest obccnie postrzegany jako obio-cująca forma ffanspońu towa-
rowego w mieście, dobrze wpięta w istniejącą strukturę rniejskiej infrastnrktury transportowej. Jego
szersze wykorzystanie wymaga rozwiryania wielu kwestii. W obszarze infiastruktury naleĄ przede
wszystkim rozwiązą( problemy wynikające zr6żnic w roxtawie szJm. Ustanowić nalezy również
ogóIne zasady transportu towarów drogą szynową na obszarze miasta oraz takiej organizacji tych
przewozów, aby oferowĄ poziom obsługi porównywa|ny z wańantem drogowym. Rozwój tej
gałęzi n-ansportu towarowego w mieście powinierr byĆ stymulowany poprzez stosowanie narzędzi
prawnych. obecnie na coraz większą skalę realizowana jest koncęcja tramwaju towarowego w sy-
sternie rómych sposobów obsfugi, Tramwaj towarowy funkcjonuje już w DreŹnie, Zurychu i Wied.
niu' jego wprowadzenie planowane jest m..in. w Monachiuln i Hadze. Inną obiecującą formą szyno-
wego transportu towarowego w duąlch miastach jest - na razie nieśmiato torująca sobie drogę -

koncęcja metra towarowego.
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Using rail to caruy goods in cities

Summary

Rail transpoń ofgoods is currently seen as a promising mode ofi}eight transport in cities that fits

well in the city transport infrastructure. To broaden the use ofrail urban freight a few problems have

to bc solved. In the infrastructure area there's a need to overcomę gauge differences at first' It's

nccessary to enact general rules offieight transport by rail in urban areas, and to create principles of

organizing the rail movement of goods so as to offer service level comparable to this provided by the

road altemative. The development of rail urban lieight should be supported by legal instruments in

ad<iition. We can observe the real take-off of the cargo tram concept now with vańous service pat-

terns applied. Cargo tram has been in service in Dresden, Zurich and Violna already, and is going to

implemónt in Munich and The Hague among others. Another way to move urban freight to the rai| in

big cities seems to be the cargo underground. At present, this idea hardly clears its way however.
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Handel jako ostatni etap realizacji wymagań
systemu IIACCP w łańcuchu żywnościowym

Wstęp

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów stało się priory'tetowym
celem, do którego dązą wszyscy uczestniczący w łańcuchu zywnościowym.
Handel jako ostatrrie ogniwo tego łaIicucha również odgrywa w tym zakresie
istotną rolę, dlatego celem niniejszej publikacji jest prezentacja sposobu wdro-
zenia systemu FIACCP w przedsiębiorstwie zajmującym się obrotem zywnością.

Wymagania prawne

Wymagania prawne (ustawa z 11 maja 2001 r. zpóźn. nn. o warunkach zdro-
wotnych żywności i żywicnia) nałoŻyły obowiązek wdrozenia zasad systemu
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point - Ana|iza Zagroień i Kry-
tyczny Punk1 Kontrolny). obowiązek ten dotyczy wszystkich produkujących
iywność i obracających zyr,vnością za wyjątkiem producentów na etapie produk-
cji pierwotnej, którzy z kolei są zobowiązani zgodnie z art. 30 ustawy o warun-
kach zdrowotnych zywności i zywienia' do wdrozenia i stosowania zasady do-
brej praktyki produkcyjnej (cMP) i dobrej praktyki higienicznej (cHP). Zgod-
nie z ustawą, Systęm FIACCP jest to postępowanie mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa zywnoścl, poprzez identyfikację i oszacowanie ska|i zagroŻeń
z punktu widzęnia jakości zdrowotnej zywności oraz ryzyka wystąpienia Zagro-
Źeń podczas przebiegu wszystkich etapów procesu produkcji i obrotu żywno-
ścią jak równiez System ten ma na cęlu określenie metod ograniczania zagroien
oraz ustalenle działań naprawczych. Prawidłowę wdrozenie systemu HACCP
w przedsiębiorstwach handlowych wymaga najpierw spełnienia podstawowych
wymagań GMP (Good Manufacturing Practice) i GHP (Good Hygienic Practice).
Spełnienie tych wymagań, określane jako program wstępny, w prakIyce stano-
wi dla przedsiębiorstwa wdrozenie systemu HACCP w 80 %.
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Zgodnie Z ustawą Z 1 1 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żyumości i ży-
wienia (zpóźn. zm'):

1' Dobra PrakĘka Produkcyjna to działania, które musząbyó podjęte i wa-
runki, które muSZą być spełniane' aby produkcja żywności odbylvała się w spo-
s ób zap ewrriaj ący j ej właści wą j akość zclrowotną zgodni e z ptzeznaczeniem'

2. Dobra PrakĘka Higieniczna to działania, kóre muszą być podjęte i wa-
runki higieniczrre, które muSZą byó spełniane na wszystkich etapach produkcji
lub obrotu, aby zap ewn tó b ezpleczeń stwo żywności.

Wymagania GMP/GHP dotyczą. :
' podstawowych czynników utrzymania higienicznych warunków środo-

wiska,
zapobiegania przenikaniu do zakładu z zewnątrz owadów, ptaków i in-

llych zwierząt'
odpowiedrrich warurrków magaz)mowania sprzętu, substancji chęmicz-

rrych i produktórv spoŻywczych,
zapewnicnia odpowiedniego miej sca na rozmieszczenie urządzen,

- właściwej wentylacji przedsiębiorstwa,
utrzyInania całości w dobrym Stanie technicznym,
skuteczności oświetlenia,
gospodarki woc1no-ściekowej,

- procedur nrycia i dezynfekcji,
ko rrtro l i p racow n i ków, zw i ązane1 z p r zeciw działaniern zakaŻeniom Żyw -

rlości.

Rola handlu |y z,apeh,nieniu bezpieczeństwa zdrowotnego
żywności

obrót artykułanri spozyr,vczymi stanowi istotny element w łańcuclru Zapew-
llicnia bezpieczetistwa zclrowotnego łwności (rys'1), ponieważ wysiłki wszyst.
kich inrryclr uczestników łańcuclra spełzną na niczym, jeśli na etapie handlu nie
ZoStaną spełtriorlc podstawowe wymagania prawne.

Ucicrpiałby tra tym przede wszystkinr konsument, któremu nie moŻra by by-
ło zagwarantować zyr,vności bezpiecznej pod względem zdrowotnym. Dlatego
tez, przedsiębiorstwa wprowadzające iyrvność do obrotu są zobowiązane speł-
rrić wymagania rozporządzeri unijnych, k1óre zaczęły obowiązywać od 1 stycz-
rria 2006 r., m'in. Rozporządzenie (WE) nr 85212004 Parlamentu Europejskiego
i l{ady z 29 kwtetnia 2004 r. w sprawie higieny środków spozywczych' Tym
Samyllr przestały obowiązywac akty wykonawcze do ustawy o warunkach zdro-

l J. B. Bcrdowski, H. Turlcjska' HACCP Sysrem Zapewnienia Bezpieczersn'.ą i Jakości Zdro-
,  . t

n'otttej Zyu,ności, Europejski lnstytut Jakości, Warszawa 2003, s. 3l'
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wotnych Zylvności i zywienia z dnia l1 nraja 2001 r'' m.in. rozporządzenle z26
kwiętnia f004 r. w sprawie wymagaIi higieniczno-sanitamych w zakładach pro.
dukujących lub wprowadza1ących do obrotu środki Spozywcze (Dz.U.2004.
104.1096) oraz rozporządzenie z 30 kwiętnia 2004 r. w sprawie wewnętrznej
kontroli jakości zdrowotnej zyrvności i przestlzegania zasad higieny w procesie
produkcji (Dz. U. 2004.120.1259). Obecnie jest w przygotowany projekt nowej
Ustawy o bezpieczeństwie zywności i żywienia, aktualnie rozpatrywany prze7'
Radę Ministrów.

Zródło: opracowanie własnc.

Nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym z}rvności w Polsce bazuje na
dwóch systemach kontroli. Systemy te działająna zasadzje nadzoru wewnętrz-
nego i zev,lnętrznego. W ramach nadzoru wewnętrznego prowadzona jest kon-
trola w przedsiębiorstwie przez odpowiednio wyznaczone do tego celu służby
wewnątrz zakładowe(np. zespół ds. HACCP). Nadzór zewnętrzny ma charakter
bardziej obiektywny, poniewaz sprawowany lest przez wyspecjalizowane orga-
ny urzędowej kontroli zywności, do których na\ezą:

- lnspekcja Sanitarna,
Inspekcj a Wet erynaryj na,

Han<ieljako ostatnie ogniwo w łaticuchu zapcwnienia be:1picczeIistwa zc|rowotnogo z}Jil::ll 
'

r
tFffi; r

l\lt){,l
I
t

PRODUKCJA PIERWOTNA

PRZETWORSTWO

MAGAZYNOWANIE

TRANSPORT

HANDEL (HURT, DETAL)

ZYwNoŚC BEZPIECZNA
DLA KONSUMEN'[A
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* Inspekcja llandlowa,
Inspekcj a Ocfuony Roślin,
Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Nadzór zew nętrzry nad zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego artyku-
łów spoŹywczycil w przedsiębiorstwach lrandlowyclr dotyczy przede wszystkim
kontroli warunków GMP/GHP w jakich odbytva się obrót artykułami Spozylv-
czydl orazrzeIe|ności opracowania systetnu HACCP i jego skuteczności.

Enpy wdrażania systemu HACCP w przedsiębiorstwach
handlowych

ETAP 1: Powołanie zespofu ds. HACCP

Chcąc wdrożyć skutęcznie system HACCP, najwyzsze kierownictwo przed-
siębiorstwa powinno powołać na piśmie zespół ds. HACCP, który będzie miał
określone obowiązki i uprawnienia w zakęsie zaprojektowania i wdrożenia sy-
stemu HACCP w przedsiębiorstwie. Pierwsze zadanie, jakie zespół powinien
wykonać, to odbyć szkolenie z zakręsu GMP/GHP oraz systemu I{ACCP, na-
stępnie dokonaó oceny warunków występujących w przedsiębiorstwie. Na pod-
stawie oceny wanrnków higieniczno-sańtanrych oraz zasad postępowania w za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego artykułów spożywczych (au-
ditu zerowego), nalezy ustalić lranrronograln prac wdrozeniolvych ze szczegól-
nym uwzględnienięm terminów usunięcia ewentualnych niezgodności. Po za-
pewnieniu podstawowych wymagań GMP/GHP, mozna przystąpió do kolej-
nych etapów wdrażania systemu I]ACCP. osoby odpowiedzialne za wdrożenie
HACCP powinny sporządzić schemat pomieszczeń przedsiębiorstwa i na nim
nanieśó schemat przepływu personelu' drogę przyjęcia towaru oraz drogę usu-
wania towarów przeterminowanych i odpadów celem wykazania, że nie docho-
dzi do krzyz-owania się dróg czystych z brudllymi.

ETAP 2: opis grup produktów i określerrie ich przeznaczenia

Zespoł ds. HACCP powinien dokorrać podziatu sprzedawanego asoftymentu
na grupy i następnie sporządzić opis poszczególnych grup produktów oraz okre-
ś|ić przeznaczenię konsumenckie, tj. podać ewentualne wykluczenia wśród kon-
sumentów (rys. 2).

ETAP 3: Opracowanie schemah.r procesu obrotu i jego weryfikacja w praktyce

Dla poszczególrrych zidentyfikowanych grup produktów na|eiy sporządzić
schemat blokowy procesu obrotu z uwzględnieniem poszczególnych etapów, ja-
kie są realizowanę w firmie handlowej' a dotyczą postępowania z ańykułami
SpoZWVcZymi (rys. 3). Po sporządzeniu schematu powinien on byó zweryfiko-
wany przez członków zespofu pod kątern jego adekwatności do praktyki dzlała-
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nia firmy. Potwięrdzeniem dokonania weryfikacji są data i podpisy osób jej do-
konuj ących umięszczone pod schematem.

Rysunek 2

Zr ódło: opracowani c własne.

ETAP 4: Sporządzenie listy zagroŻeń na każdym etapteorazanalizazagroź.eń

Kolejny etap polega na identyfikacji zagrożLeń biologicznych (w tym mikro.
biologicznych), ftzycznych i chęmicznych dla każdego etapu wyszczególnione-
go w schemacie blokowym.

Dla kazdego rodzaju zagroŻeruana|ery przedstawić potencjalne przycTwy po.
wstania tego zagroŻenia oraz sposoby zapobiegania temu zagrożeniu w przed-
siębiorstwie, następnie na|eĘ oszacować istotność zidentyfikowanych zagroŻeil
wykorzystując do tego celu stosowną metodykę dztałarua.

oszacowania istotności zagroizeń można dokonaó metodą polegającą na ar-
bitralnym ustaleniu wartości wyznaczających rangę 3 wyrómików umownię
przyjętych za istotne dla prowadzonego Szacowania, a mianowicie':

l. wykrywalności zagrożenia (W),
2' prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia (P)
3, znaczeniazagroŻerua w odbiorze klienta (Z).
W metodzie tej stosuje się skalę czteropunktową dla odzwierciedlenia rangi

każdego ztrzech wyróżników. Wskamik istotności zagroietia (I) jest ustalany
jako iloczyn wańości określających rangę 3 wyrómików: wykrywalności (W),
prawdopodobieństwa wystąpienia (P) oraz znaczenia zagroŻerua w odbiorze
klienta (Z).

' J. Gó*ą System HACCP jako gwarancja bezpiecznej żywności, w'' Zanądzanie jakością śro.
dowiskiem i bezpieczeństwem vyrobów, W' Łuczka.Bakuła (red.)' Pomń 2005, s. 82.

opis grupy produktów

GRUPA A

AsortYm€nty Słodvczc. nrzvnrawv. ;ąrnv błvskawiczne

Smak Właściwv dla daneeo asortvlnentu. bez obcvch zapachów
Termin przvdatności do soożvcia Na ooakowaniu oroduktu
Znakowanie Etykieta zawierająca następujące infonlacje:

- nazwa producenta,
- nazwaasonymenru,
- skład surowcowy'
- gramatura,
_ termin przydatności do spoŹycia.

Materiał opakowaniowv Za|eŻnie od asonvmentu: |olia. papier. karton
Warunki orzechowvwania Temoeratura do 20'C

PRZEZN ACZEN IE KONSUMENCKI E GRUPY PRODUKTOW
Produkty przeznaczonę dla ogótu konsumentów z wyłączeniem osób chorych na cukrzycę
(w przvpadku słodvczv) i niemowląt.
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I :WxPxZ

Jezeli wartośó wskamika I > 10, wówczas istnienie CCP dla szacowanego
zagroŻenia na|eŻy ustalać przy korzystatiu zDrzewa decyzyjnego.

Przykładowe zagroienia i działarua Zapobiegawcze przedstawiono w tab. 1.

Rysunek 3
Schemat

T - - - - - -
I
I

i l4'ervfikaciu tęrmiruiw pr:vdatno. l
f , , l

I SCI dO spO:.VClO I slAnu ZOp(l.rOw 
i

Zródło: opracowanie własne'

ETAP 5: okręślenie CCP

Krytyczny Punkl Kontroli (CCP) definiuje się jako miejsce, procedurę' ope-
rację lub etap w łańcuchu Żywnościowym, w którym można zastosować kon-
trolę i który jest istotny d|azapobieŻenia lub eliminacji zagroŻeniabezpieczeń-
stwa żywnościowego, albo zredukowania go do akceptowalnego poziomu.

Do identyfikacji CCP można wykorzystać tzw. drzewko decyzyjne, na które
składa się sekwencja kilku pytali i odpowiedzi. Krlyczne punkty kontroli mu.
SZą być pod nadzorem, poniewaz - jeśli CCP nie Zostaną nim objęte - może
dojść do wystąpienia zagroień zdrowotnych w oferowanych konsumentom ar-
tykułach spożywczych.

blokowy procesu obrotu

@
J

I

l ' Przyjęcie ilościowo.
.jakościtlwc towaru

2. Wykładanie towanr na pół.
ki w magazynie i/lub sklepie
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Tabela I

Zródto: opracowanie własne.

ETAP 6: Ustalenie limitów krytycznych dla CCP i określenie tolerancji

Zespół ds. HACCP po zidentyfikowaniu CCP musi ustalió tzw. granice kry-
tylzne dla każdego CCP, które oddzielają poziom akceptowany od nieakcepto.
wanego (rys. 4). Na tym etapie zespół musi określió kryteria, które wskazują
gmnicę między produktem bezpiecznyn a nie spełniającym wymagań jakości
zdrowotnej. Do najczęściej stosowanych kryteriów w firmach handlowych na-

ZagroŻenia i dz'iałania zapobiegawcze w obrocic żywnością

Etap proccsu
obrotu

Rodzaj
zagroT,enta

Zródto,
pr7łczyna zagroień

Działania
zapobiegawcze

Przyjęcie ilo.
Ściowo-jako-
ściowe towaru

Brud, kurz, baktc-
ne patogennc

-nicwłaściwc warunki
transportu,
-opakowania zbiorcze
nie zabezpieczone,
- uszkodzone opako-
wania,
. niewłaściwa tempe-
ratura transportu.

- kontrola opakowań,
- ocena wizualna środka trans-
portu,
. przyjęcie dostawy zgodnej ze
specyfikacją
-postępowanie zgodnez
ZKGMP/GHP, procedura P-05-
00.00-0l : obrót środkarni spo-
izywczyni,
- kontrola temperatury produk-
tów (temoęratura w naczeoie).

Wykładanie
towaru na półki
w magazynie
i/lub sklepie

Bakterie patogen-
ne

- niewłaściwy stan
higieny personelu
i pomieszczeń'

- postępowanie zgodne
zZKCMP/CHP,
- przestrzeganie hannonogramu
i instrukcj i sprzątania'
- kontrola stanu zdrowia, higic-
nv nersonelu i oomieszczeń

Magazynowanie
towaru

Rozwój mikroflo-

ry chorobotwór.
czcj szkodniki

- złe warunki higie-
niczno-sanitame,
- zte obchodzenie się
z wyrobami w trakcie
operacji magazyno-
!\rych,
- przekroczenie ter-
minów waŹności,
-sklep niczabezpic-
czony przed szkodni-
karni,
- niedotrrymanie
temperatury lmagazy-
nowania,
- awańa agregatów.

- weryfikacja tcrminów przy-
datności do spoĄcia i stanu
zapasów,
- postępowanie zgodne
zZKCMPIGHP
- szkolenia personelu,
- kontrola stanu higieny perso-
nelu i poInieszczeń,
. ulTlowa z firmą DDD,
- rnonitorowanie tcmperatury,
- przegląd uv'ądzeń zgodnie
zZKGMPIGHP,
procedura P-05-00.00-0 I :
obrót środkami spoŻywczyrni'
- kontrola czystości urządzenta
chłodniczego - lnstrukcja
stanowiskowa nr ó: Mycie
i dezynfbkcja urządzeń chłod-
niczrych.

-
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lezy temperatura, wilgotnośó, czas, parametry Sensoryczne, takie jak: 'fuygląd,
tekstura (tab. f). Dla każdego środka kontrolnego na\eĘ określió granicę kry-
ty cznąoraz dodatkowo ustalić poziom docel owy or az poziom tolerancj i.

Rysunek 4

Zró<lto: J. Góma, System HACCP.iako gwarancja bezpiecznej żywności, w.. Zarządzanie jako-
ścią, środowiskiem i bezpieczeństwem wyrobów, W. Łuczka.Bakuła (red.), Poznań 2005' s. 83.

Tabela 2

I

Granice krvtvczne dla CCP i tolerancia

tolerancja Wartośc d<rcclowa
ptrrarnctru w CCP

Przyktad CCP ijego monitoring

ETAP
Rodzaj

zagroŻenia
Limit/

tolerancja
Sposób

kontroli
Częstotliwość

Osoba
odpowiedzialna Zapisy

Magazy-
nowanle
towanr
- nabiał

- lody

Rozwój
mikroflory
chorobo-
twórczej
w wyniku
niedotrzy-
mania
właściwej
temneraturv

2 do 6oCl xf

- l8oC do
-3o"Cl +f

Wizualne
monlto-
rowanie
tempera-
tury
urządzeń
chłodni-
czych

2 razy
w ciągu
zmiany

Kierownik
sk|ęu/
sprzedawca

Karta
monito-
rowania
CCP I

Zródło: ooracowanie własne.
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ETAP 7: określenie sposobów monitorowania

Monitorowanie CCP są to planowarre i systematyczne obserwacje lub po-

miary wartości środka kontrolnego w CCP. System monitorowania każdego

CCP powinna opisywać procedura/instrukcja, która jednoznacznie określa spo-

sób monitorowania, osobę odpowiedziaLnąza monitorowanie oraz sposób i czę-

stotliwość odczytów środka kontrolnego w CCP.

ETAP 8: określenie działan korygujących

Dla każdego CCP zespół ds. HACCP musi opracowaó działania korygujące

celem zapanowania nad ewentualnymi odchyleniami. Działania korygujące (na-

p1.u1lu"'"j są to odpowiednie cz1mności, klóre należy podjąó w momencie, gdy

granice krytyczne w CCP zostały przekroczone. Głównym celem działańkory-

gującvch jesi przywrocenie wańości środka kontrolnego w CCP do wartości do-

celowych i tym samym przywrócenię kontroli nad całym procesem.

ETAP 9: Weryfikacja sYstemu HACCP

Zespót ds. HACCP musi opracowaó metody weryfikacji Systemu w celu

potwieidzenia jego skuteczności. Do najczęściej stosowanych metod weryfika-

cji systemu HACCP na|eżąbadania mikrobiologiczne (np. określające czystośó

r{< personelu, lodówek), audit systemu oraz jego przegląd. Zprzeprowadzonych

aźi&a,i weryfikacyjnych muszą być prowadzone zapisy, które stanowią dowód

ich przeprowadzenia.

ETAP 10: Ustalenie zasad tworzenia dokumentacji systemu i przechowy-

wania zapisów

Każde przedsiębiorstwo wdrażające system HACCP musi wykazać' że funk-

cj onuj ący system j est udokumentowany.
Dokumentację systemu FIACCP można przedstawić w następującej strukturze:

Księga HACCP - opis Systemu HACCP,
procedury i instrukcje - dokumenty wykonawcze,
zapisy - stanowiące dowód prowadzonych działań'
Dokumentacja stanowi niezbędny element HACCP - na jej podstawie mo.

Żnawykazać' że system jest wdrożony i skutecznie realizowany.

System HACCP można wdrainć m.in. w oparciu o:
- Kodeks Zywnościowy ( Codex Alimentarius - FAo / wHo)'

duńską norTnę DS 3027 E:}OO2 Zapewnienie bezpieczeństwa produkcji

żywności zgodnie z HACCP - wymagania które muSZą być spełnionę przęz

producentów żywności oraz ichpoddostawców,
ISO 22000: 2005 Food safety management systems - Requirements.

System zarządzaIiabezpieczeństwem Źywności ISo ff000 jest nowym stan-

dardem opracowanym na potrzeby przemysfu spoiywczego. Nadrzędnym ce-

lem normy ISo 22000:2005 jest harmonizacja na skalę globalną wymagań do-

ty czący ch zarządzania b ezp i ec zeń stw em żywno śc i dla w s zystkich firm włączo -
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nych w łańcuch żywnościowy. Standardjest przeznaczony dla organizacji pra-
gnących stworzyó system zarządzania bezpieczeństwem Źywności w większym
stopniu spójny, kompleksowy i nastawiony na osiąganie celu, niŹ jest to normal-
nie wymaganeprzezprawo' Norma może być z powodzeniem wdrozona w każ-
dej organizacji zajmującej się produkcją przetwarzaniem i obrotem żywnością
oraz jej składnikami , nieza|eisie od wielkości i złożoności zachodzących pro-
cesów.

Norma specyfikuje wymagania dla organizacji chcącej wykazać zdolność
nadzorowania zagroŻeń bezpieczeństwa żylvności w celu ciągłego dostarczania
b ezpi ecmy ch wyrobów fi nalnych.

W tab. 3 przedstawiono przykłady niektórych norm związanych z systemem
HACCP.

Tabela 3

Zród,ło: W. Dzwolak, ISo 22000 v,ząrządzaniu bezpieczeństu,em żyw,ności',,Bezpieczeństwo
i Higiena Zywności' '  2(|3)lfo04.

Podsumowanie

Handel jako ostatnie ogniwo w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego
zylvności odgrywa istotną rolę zarówno w stosunku do przedsiębiorstw produ-
kujących ańykuły spoŻywcze,jak i w stosunku do konsumentów. Przedsiębior-
stwa produkcyjne, stosując zasady GMP/GIIP oraz w}Ąnagania systemu HACCP,
zapewniają że produkty opuszczające ich linię produkcyjne i magazyny są bez.
pieczne, ale dbając o swój pozytryny wizerunek na rynku muszą mieć pew-
ność, Że takie same zasady zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obowią-
zują w tym ostatnim ogniwie pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem. To
właśnie od handlu zaLeĘ zacho-rłrufil€leiągłości łańcucha bezpieczeństwa zdro-

t.
' j . . .  r t  '

j, /  . .  :
\ . - !  . 7 1 r t , , - , .

Nonny związane z systemem HACCP

Kraj i insty(ucja
opracowująca dokument

Tytuł dokumcntu Rok wydania

DANIA
Danek Standard (DS)

DS. 30 27 E Managernent of Ford safety based
on HACCP - Requirements fbr food producing
orcanization and their supnlicrs

1997,2002

HOLANDIA
Dutch National Board
of Exnęrts-HACCP

Requirernents fbr a HACCP bascd
Food Saf'ety System

I 998. 2002

IRLANDIA
National Standard"^
Authority of Ireland
(NSAI)

lS 343 Food Saf'ety
Management Mark

2000

AUSTRALIA
Standards Australia
lnternational Ltd. (SAI)

HB 90.5 Correlation bctween ISO 9001:2000
and the HACCP Principles

2000
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wotnego żywności i uwieńczenie sukcesem olbrzymich nakładów inwestycyj-
nych, jakie niekiedy musieli ponieść producenci w celu dostosowania zakładów
do wymagań unijnych w zakresie stosowania zasad GMPIGHP oraz systemu
I{ACCP. Sukcesem zarówno dla producentów, jak i dla handlowców jest zado-
wolony i zdrowy konsument.

Literatura

Bęrdowski J. B., Turlejska H., HACCP System Zapewnienia Bezpieczeństwa i Jakości
Zdrowotnej Zywności, Europejski Inst1tut Jakości, Warszawa 2003'

Dzwolak w.' 1so 22000 w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności, ,Bezpieczeństwo
i Higiena Zywrrości'' 2(13)2004.

Górna J., S1lstem HACCP jako gwarancja bezpiecznej żylvności, w: Zarządzanie jakościq
środo-*iskiem i bezpieczeńshvem wyrobów, W. Łuczka-Bakuła (red.), Poznań 2005.

ISo 22000: 2005 Food .safe1, manągement syslems - Requiraments.

Handel jako ostatni etap realizacji wymagań systemu HACCP
w łańcuchu żywnościowym

S! res:czcnic

Hande| jako ostatnie ogniwo łancucha Ąwno.ściowego odgrywa istotną rolę w z;lkresie zapew-
nienia beipieczeństwa zdrowotnego. obrót ańykułami spoŻylvczylni stanowi istotny element w tym
łańcuchu, ponieważ wysiłki wszystkich innych uczestników łańcucha spcłmą na niczyIn, jeśIi na
etapie handlu nic zostaną spe'łnionc podstawowe wynagania prawnc.

Trade as the last stage of executing the requirements of HACCP
systen in afood chain

Summary

Trade as the last stage of a ltlod chain plays an impońant part in providing health sc.cuńty. The
foodstuffs trading is an essential element in that chain because the eflbrts ofall the other participants
ofthe chain will cornc to nothing ifat the stage ofselling goods the basic legal demands aren't satis-
ficd.

E
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Ko mp I eks ow e zarządzan ie j akoś cią
determinantą doskonalenia organizacj i
i zapewnienia bezpie czeństwa zdrowotnego
zywnoś ci w prze dsiębiorstw ach sektorg
gosp o darki żywnoś ciowej

Wprowadzenie

Współcześnie w działalności gospodarczej na świecie zavważalny jest wzrost

zainteresowania problematyką jakości. Zarządzanie przez jakośó zaczyrta być,

dziataniem powszednim w polskich przedsiębiorstwach oraz perspektylvą prze-

trwania w XXI w. S ystemy zarządzania j akością oraz zapewlienia b ezpieczeń-

stwa zdrowotnego żywności są jednym z aspektów nowoczesnego zarządzania

i coraz szerzej są wdrażane w przemyśle spozywczym.

Jako ś c j e s t Sprawą w s zys t kich.
W elziedzinie zarządzania, jakość jest możliwa do urzeczywistnienią,
tylko poprzez działania organizacyj ne, kompleksowe,
integrujące wszystkie gałęzie składające się na efekt końcowy.

J. K. Gallbraight

Idea kompleksowego zarządzanie jakością- rQM

TQM - Total Quality Managemen|, oznacza całkowite zarządzanle 1ako-
ścią kompleksowe zarząózaniejakością |ub zarządzanie przezjakość'. Jest to

okręśleńe filozofii działania projakościowego' TQM jest podstawowym elemen-

tem konstrukcji strategii przedsiębiorstwa w systemie gospodarki rymkowej ukie-

I Tęrrnin zarządzanie przez jakość został wprowadzony w polskim tfumaczeniu normy termino.

logicmej ISo 8402 w odniesieniu do TQM (Kompleksowe zarĄdzanie przez jakośc). Po wprowa.

ańlu ńowe.; normy terminologiczrrej ISo 9000:2000 zastępującej Iso 8402 stosowanie tej termi-

nologii nie zostało utrzymane.
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runkowanej na zaspokojenie potrzeb klienta. Ta strategia wyznacza metody wal-
kl z konkurencją o względy klienta, jak również wytycza kierunki działania. Ce-
lem przedsiębiorstwa jest prowadzenie takiej działalności, która satysfakcjonuje
klienta, ale j ednocześnie zapobiega powstawaniu wewnętrznych problernów.

TQM to współczesna koncepcja zarządzania, zakładająca dążenie przedsię-
biorstwa do osiągnięcia trwałego sukcesu gospodarczego przez wykorzystanie
Zaawansowanych metod, technik i narzędzi zarządzania oraz ci1g)'e doskonale-
nie wszęlkich działań i procesów ukierunkowanych na zaspokajanie oczekiwań
klientów zęwnęIrznych i wewnętrznych. .

W Polsce wielkim popularyzatorem TQM był E. Kindlarski. Był on załoĄ-
cielem polskiej szkoĘ Total Quality Management. Wedtug niego TQM to wdra-
zanie kultury oraz proces zarządzania prowadzony przez naczelne kierownic-
two przy zaangaŻowaniu całej za|ogt i realizowany we wszystkich funkcjach
przedsiębiorstwa oraz fazach i procesach tworzenia produktu (ustugi). Tak po-
jęte zarządzanie obejmuje nie tylko doskonalenie wyrobów i usług, ale także ja.
kośc samej pracy (a więc kwalifikacje ludzi, środków i przedmiotów pracy, tech-
nologii procesów, systemów marketingowych, planistyczrtych, decyzyjnych itp'),
tak by jak najlepiej zaspokoió potrzeby k]ięntów..

TQM to filozofia i strategia dochodzenia do wyższej jakości pracy i tą drogą
osiągania ciągłej poprawy jakości wyrobów i świadczonych usług".

TQM obej muj e przede wszystkim filozofi ę zarządzania przedsiębiorstwem.
U podłoia koncepcji leiy system waftości, czyli system idei, norm, symboli, war-
tości religijnych, motyrvów i postaw podzielanychprzez pracowników przed-
siębiorstwa. TQM ma swoje korzenie w sposobie myślenia zatrudnionych, co
wpłyr,va na u ks ztałtowani e pożądanych w ew nątrzzakładowych warunków pracy
oraz stosunkow z otoczeniems.

Według norTny PN - EN ISo 8402:|996 Zarządzaniejakością i zapewnie-
niejakości. Terminologia. PKN l996, kompleksowe zarządzarie przez jakość
to sposób zarzątlzania organizacjq skoncentrowany najakości, oparĘ na udzia-
le v,szystkich członków organizacji i nakierowany na osiągnięcie długotrwałego
sukcesu, dzięki zedowoleniu klientą oraz korzyściom dla wszystkich członków
o rgu n i :a cj i i d l ct spo l e c,: e ń's rwab .

Budowa TQM opiera się na zmianie i ksztahowaniu postaw, kultury, prze-
budowy świadomości, w szczególności w przypadku pracowników przedsię-
biorstw państwowych.

. D. Podgórski, ||ytyczne integracji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z sy-
łemilmi TQM,CIOP - PlB, Warszawa 2004.

, E. Kindlarski' rQM- droga do sukcesrr, ,.Problerny Jakości'' Ii l996, ss. 2.5.
" M' Bugold' Integracy1ne działanie TQM,,,Problemy Jakości'' 5i l995' s. ó.
5 Menedżer jakoścl, J. Bagiński Ge<l.), Wyd. PW, Warszawa 2000.
6 Norma PN - EN ISo 8402:1996 klządzanie jakością i zapewtienie jakości. Terminologia'

PKN 1996.
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Konpleksowe zarządzanie.jakością determinantą doskonalenia organizacji,..

W trakcie budowy i wdrazania koncepcji TQM należy uwzględnió następu-
jące zasady:

1. Firma nastawiona jest na spełnienie wymagań i Życzeń wszystkich grup'
które tę firmę tworz% w szczególności: klientów, pracowników i współwłaści.
cieli.

2. Wady traklowane sąprzez pracownika jako pomocne zródło uczenia się'
ich skutki w krótkim tenninie na|eŻy usuwać. W czynościach powtórnych na-
leży unikać dotyclrczas występujących wad.

3. Problemy sąpo to, aby je ciągle rozwiąTwac.
4. Zachodzi proces systematycznego doskon alema przez wszystkich praco-

wników działań potrzebnych firmie. Zasada ta znajduje wyraz w realizacji mot-
ta: ,,Ciągle lepiej, ci4gle być lepszym''.

5. odpowiedzialnośó za jakość ponosi każdy w firmie' Praca przebiega we-
dtug układu procesowego i na zasadzie: wewnętrzny klient/dostawca. Wyniki
pracy Są (powinny byó) mierzone.

6. TQM musi byc prowadzone przez kierownictwo firmy' włączając w ten
proces dobrze ustrukluralizowane motywy i postawy kierowników wszystkich
szczebli i caĘ personel.

7. Silne strony firmy i je1 pozycja rynkowa są włączone w tą koncepcję7.
W praktyce życia gospodarczego narasta potrzeba opracowania strategicz.

nego programu wdrażania TQM.
Kontrola i wykrywanie wad w wyrobach gotowych są mało el.ektywne i ko-

Sztownę - jest to pogląd wyznawany w ramaclr filozofii TQM.
TQM jest motorem napędowynr przedsiębiorstwa, Stwarza bowiem ramy do

polepszania produkcji, organizacji, optymalizacji kosztów i cen, które to dztała-
nla wspieraj ą decyĄ e właściciela (ki erownictwa)".

TQM to całościowa, wielow1łniarowa koncep c1a zarządzania przedsiębior-
Stwem, uwzględniająca główne aspekty pracy' tj. jakość' czas' koszty, z koncen-
tracją wysiłku na jakość.

TQM to proces' który obejmuje:
koncepcję kierowania catym przedsiębiorstwem' w tym filozofię przed-

siębiorstwa i jego kulturę.
całościowy kompleks myślowy oraz całościowy kompleks działań'
świadomośó jakości i zapewnienie jakości: we wszystkich fazach łańcu-

cha wartośc i or az przez wszystkich kieruj ących i personel.,.
TQM to efektywna organizacja ludzi na wszystkich szczeblach organizacji,

ukierunkowana na ciągłe ulepszanie dostarczanyclr wyrobów lub ustug. Ozna.

' J. Dahlgaard, K' Kństelrsen' G. Kanji' Podstawy za,ządzania jakością, PWE, Warszawa 2004
o S. Wawak, Zaządzanie jakością- teońc i praktyka' onePress, Warszawa 2002'
, Menedżerjakoścl' J. Bagiński (red.).
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cza to preferowanie pracy zespołowej w procesach wytwórczych, działalności
handlowej i ushrgowej ro.

Zarządzanie przez jakośc to nie tylko doskonalenie jakości wrobów czy
usług, ale doskonalenie jakości pracy, projektowania, technologii, procesów pro-
tlukc1ljnych, marketingu i innych działań zorientowanych na zaspokojenie po-
trzeb klientct, ale również na przet,.wanie przedsiębiorstwa, jego rozwój, zwięk-
szenie zamóu,ień, a co się z Ęm w,iąże, więcej miejsc pracy, szerszy rynek, wię-
cej zyskut\ .

Realizacja strategii TQM opiera się na podejściu systemowym. Wedtug Z'
Kłosa, jest to takie działanie, które wykorzystuje uporządkowany zbiór wza-
jemnie powiązanych elementów pewnej całości do tego by całośó ta, jako sys.
tem była w maksymalnym stopniu efektyrvna, ze względu na krlerium oceny
efek-tywności, w określonych warunkach'..

Celem TQM jest:
zapewnienie ciągłej poprawy jakości dziś i w przyszłości oraz ciągłego

ulepszenia procesów w oparciu o dane z rynku,
- uzyskanie kompletnej satysfakcji klientów, a tym samym pozyskanie ich

zau|ania do kompetencji producenta lub usŁugodawcy oraz jego wyrobów i ushrg,
czyli wzbudzenie zaufania do organizacji ijej logo,

- polepszenie wydajności procesów,
zwiększenie efektywności organizacjil3.

Kompleksowe zarządzanie jakością nie jest opisane w norTnach, nie opraco-
wane równięŻ zwl'ązanych z nim wymagań, których spełnienie pozwoliłoby na
uznanie wdrożenia TQM w orgarrizacji, Zazwyczaj w literaturze przedmiotu mó-
wi się o tzw. zasadach TQM Według J' Zymonik i Z. Zymonik można mówió
o następujących zasadach:

- przedsiębiorstwo winno byó tak zarządzane, by klient był zadowolony
z produkowanych tam wyrobów lub usług,

zarządzanie z uwzględnieniem klienta omacza strategicme i systematycz-
rre podejście do jakości, w proces doskonalenia muSZą być włączeni wszyscy
pracownlcy,

kazdy pracownik nra swojego dostawcę i k]ienta wewnętrznego,
najważniejszym zródłerrr poprawy jakości jest twórcza praca wszystkich

pracowników,
- praca wymaga kształcenia, szkolenia w celu zapoznania się z metodami

i sposobarni doskonalenia jakości,

'0 M. Bugold, Integr1Ć.)|ine dzialanie ,.,,s' |2.
ll Z. Kbs, {Jw,anłnkow,ania wprowadzanit strltegii TQM do polskich pnedsiębiors*v, ,,Pro.

blerny Jakości' '  l  l  l99ó' s. l2.
12 T. Wawak, System jokości ISo 9000, W i E, Kraków 1996.
'. H. H' Steinbeck, Trłtol quality monagemen|' Kompleksowe zanądzanie jakośclą, Placet, War.

szawa I998.
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- kazde zadanie pracownik powińerr wykonać dobrze za pierwszym razem,
- działana mająprowadzić do tego, by nie powstawaĘ błędy, powinna prze-

waiać prewencja nad kontrolą
_ kompleksowe zarządzanie j akością powirrrro być wspoma gane przez irne

systemy,
- miarą skuteczności TQM jest poziom kosztów jakościla.
Dahlgaard, Kristensen i Kanji podają tylko pięć zasad, którymi cechuje się

TQM, do których na|eŻą:
_ zaangazowanie kierownictwa (przywódŹwo),
- koncentracja naklientach i pracownikach,
- koncentracja na faktach,
- ciągłe doskonalenia (KAIZEN)'
- powszechne uczestnictwol5.
System TQM łączy w sobie systemy: Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP)'

System HACCP i systemy ISO (rys. l).

Rysunek I
Systemyjakości - obszary wymagań i kolejność wdrażania

Zródto: opracowanie własne.

Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP)

Wdrożenie i przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej - GMP
(Good Manufacturing Practice) jest podstawowym warunkiem osiągnięcia
bezpieczeistwa zdrowotnego produktów żywnościowych' Przestrzeganie zasad
GMP jest niezbędne do opracowania i efektywnego wprowadzenia systemu
HACCP. W polskich warunkach przedsiębiorstwa przemysfu spożywczego po-
winny opracować we własnym zakresie zasady GMP w postaci dokumentu na-

la J. Zymonik, Z' Zponik, Komplel<sowe zanądzanie jakością,,,Nowatot'' 7-1994, s.7 '
', J. Dahl gaard, K. Kństenserr' c, Kmji, P o ds t awy zanądzani a...
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zylvanego Zakładowyn Kodeksem GMP lub Zakładowym Systemem Sanitar.
nym'o.

Dobra Praktyka Produkcyjna to pisane reguły, dotyczące wytwarzania pro-
duktów spoŻywcz,ych. Przestrzegańe tych reguł umozliwia wytwarzanie Żyw-
lrości o wysokiej jakości zdrowotnej i handlowej','

Zorganizowanie i funkcjonowanie poprawnego Systemu GMP jest osiągalne
pod warunkiem, ii wSZyScy pracownicy, a zwłaszcza cała kadra kierownicza,
aktyr,vnie uczestniczy w jego wdrażaniu i stosowaniu.

KaŻdy zakład produkujący lub przetwarzający zywność powinien utworzyć
następujące programy (potwierdzające Stosowanie zasad GMP/GHP): PIan za-
kładu' Program badania wody, Program usuwania odpadów, Program zaopa-
trzenia zakładu, Program zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami, Program
mycia i dezpf-ekcji, Proppam higieny pracowników, Program szkoleń, Program
stałych cz;mności kontrolnych, Program postępowania w wypadku reklamacji
i nięwłaściwych wylików badańl8.

Główne obszaty funkcjorrowania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) są
rrastępującc:

1. Zapcwnienic jakości. W zakładach przemysłu spożywczego, w których
istnicje System zapewnienia jakości zdrowotnej produktów (HACCP)' Kodeks
GMP powinien zawierać opis tego systemu: zakes obowiązywania, opis pro-
duktu, sclret-trat techrrologiczny, ana|izę zagroień i identyfikację środków kon-
trolnyclr, identyfikację Kryycznyclr Punktów Kontrolnych (CCP)' poziomy do-
cc|owc i granice kryyczue, System monitoringu CCP, dzialania korygujące' sy-
stcm werylikowania HACCP itp. Wskazane jest odwołanie się w tym rozdzta|e
GMI, clo dokumentacji HACCP lub Księgi HACCP|.].

2. Budynki i otoczenie. Nalezy ogólnie opisaó, jakie wymagania powillny
spcłniac budynki, haie produkcyjne, tlragazyny, aby produkcja odbywała się na
odpowicdrrim poziollrie sanitanlym. Podaje się, jakie instalacje (energia elek-
tryczntl, woda, para wodna, woda lodowa, itp') muSZą byó doprowadzone do po-
szczególnych bud;mków i pomieszczeń2o.

3. Materialy i surowce pomocnicze. We wstępie do tego rozdziału zamje-
szcza się listę surowców podstawowych i pomocniczych oraz listę materiałów

'.' K' Łysakorvski, M. obicdziliski, J. Rakowski, M. R. Zademowski, Dobre Praktyki Produkcyj-
ne i HACCP - Kluc'z do Bezpieczcnstu,a i ,lukości Zyl,ności, Konfederacja Przernysłowo.Handlo-
wa. Warszarva 2()03.

r7 B. Jackicwicz, Poroclnik opracow,aniu za.sur! Dobrej Proktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej
Proktyki Higienicznej GHP' ODDK' Gdańsk 2004'

'o M. R. Zaclcnrowski, A. Zadenlowska, A. Babuchowski, Efektywne metod1, śledzenic drogi
prodllklr!, XXXIII Sesja Naukowa Korlritefu Technologii i Chemii Żyrvności PAN. Lublin 2002.

19 S. Ziajka' W. Dzwolak' J. Kro|l, Dobra Praktyka Produkcyjna GMP w produkcji żywności,
Studio 108. Olszwn 1999.

20 w. Dzluoiak , GMP/GHP lt, prot\ukcji bezpiecznej żwności, Przemysł Spozywczy, obrót
Zywnością i Gastronornia, BDLong, olszĘn 2005.
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pomocniczych (materiaĘ opakowaniowe itp.). Nalezy podać opis Sposobu do-
starczania Surowców i materiałów do zakładu, Sposób ich odbioru, kontroli
i magazynowania.

4. Maszyny i urządzeńa. Wszystkie maszyny i urządzena stosowane w pro-
cesie technologicznym muSZą zapewniaó wysoki poziom higieny produkcji.
Należy opisać ]inie technologiczne, z wyszczególnieniem masąm i urządzeń,
sposoby ich konserwacji, mycia i stęrowania (opis systemów konrputerowych).
Wymagane jest, aby była dołączona lista szczegolnych g.p maszyn i urządzeń.

5, Magazynowanie i dystrybucja produktów gotowych. Nalezy opisać
waruriki magazynowania poszczególnych produktów: tenrperaturę, wilgotnośó,
zaciemnienie, czas. Nalezy tezwyszczególnić dopuszczalne odchylenia od usta-
lonych parametrów magazynowania.

6. Mycie i derynfekcja. Należy dokładnie opisać systenry mycia i dez.yn-
fekcji mas4łrr, vrządzeń oraz pomieszczeń produkcyjnych. Ponadto wyszczego\-
nić stosowane środki myjące i dez1mfeL.ujące, maszylly nryte ręcznie oraz w sy-
stemie CIT (system mycia w obiegu zamkniętym), a takze opisać harmonogram
mycia i dezpfekcji rnasz1m i urządzeń oraz opisać sposób jego nronitorowania.
Nieodzowne jest podanie sposobu sprawdzania skuteczności zabiegu mycia Ina-
szyn i urządzeń.' .

7' Personel. Zgodnie z zasadalni GMP' niezbędny jest dokłaclny opis wy.
magań dotyczących higieny personelu. Wymagania te obejmują m.itr': mycie
rąk, stany chorobowe skóry, nosa, uszrr, ust, a także noszenie biiuterii, stoso.
wanie perfum, korzystanie ztoa|ety, noszenie siatek ochronnych na włosy i wą-
sy oraz palenie tloniu i spozywanie posiłków.

Wymagania Dobrej Praktyki Produkcyj nej dotyczą:
- podstawowych czynników utrzymania higienicznych warunków środo-

wiska,
- zapobiegania przenikania do zakładu z zewnątrz owadów' ptaków i in-

nych zwierząt,
odpowiednich warunków magaąmowania sprzętu, substancji clremicz-

nych, produktów spożyw czy ch,
zapewnienie odpowiedniego miejsca lla rozmieszczenie urządzeti pro-

dukcyjnych i magazlmowych,
właściwej wentylacj i zakładu,

- utrzymania całości w dobr}'rn stanie technicznym,
skuteczności oświetlenia'
gospodarki wodno-ściekowej,

- procedur mycia i dezynfekcji,

.. A. Wysokińska, Proces wdrożenio*-y Syslemu gwlrantolvunej jakości żyv,ności (HACCP) ja-
ko pzesłankc zapewnienia jakości v,edlug nonny ISo 9()0I w 'firmie Zentis Polska .fp' z o.o.,
w Agrobiznes 2002' Pzemiany w agrobiznesie i rłbszarach v:iejskich oraz ich następ'\!w,o' AE, Wro-
cław 2002.
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kontro l i pracowników, zlłv iązanej z przeciw działaniem zakażeniom Żyw -
ności.

Stosowanie zasad GMP w produkcji i przetwórstwie żywności powinno opie-
raó się o istniejące akty prawne, regulujące poszczególne obszary' jak i o do-
świadczenia. W Polsce zasady GMP nie są skodyfikowane i tym samym nie ma
obowiązku ich wdraŹania i dokumentowania jako systemu zapewnienia jakości
zdrowotnej iywności.

,,Dekalog" Dobrej Praktyki Produkcyjnejz

I. Zanim zaczniesz jakąkolwiek pracę' upęwnij się, że posiadasz wymagane
procedury i instrukcje.

f . Zawsze postępuj dokładnie wedŁug instrukcji, nie stosuj ,,skrótów'' czy
,,usprawnień''. Jeśli czegoś nie wiesz lub nie rozumiesz - pytaj przełożonych
lub sięgnij do odpowiedniej dokumentacji'

3, Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, ze masz do czynienia z właści-
wyln surowcem lub półproduktem.

4. Upewnij się, że stan techniczny urządzeń i sprzętu jest odpowiedni oraz
Ze sąone czyste,

5. Pracuj tak, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zaniecryszczenia pro-
duktu' pomieszczeń, sprzętu i urządzeń'

6. Bądź' uważny, przeciwdziałaj błędom i pomyłkom.
7. Wszelkie nieprawidłowości i odchylenia od założonych parametrów

cesu produkcji zgłaszaj kierownictwu.
8. Dbaj o higienę osobistą utrzymuj swoje stanowisko w czystości i

rządku.
9. Dokładnie zapisuj wszystkie parametry przebiegu procesu.

10. Przejmij odpowiedzialność za to, co robisz2z.

pro-

po-

System HACCP jako przesłanka zapewnienia jakości
w PrZemyśle spożywczym

Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) w tłumaczeniu na język
polski brzmi: ,ana|iza zagrożzen i k'rytycnych punktów kontroli''. określenie to
na\eŻy łączyć z całym systemem zapewnienia produkcji bezpiecntej żywności.
System HACCP dzięki wprowadzeniu analizy specyficznych zagrożeń i okre-
śl eniu środków zapobi eg aw czy ch umożliwia kontrolę newralgicznych, decydu.
jących o jakości zdrowotnej, punktów w cyklu technologicznyTn' co zko|eiza.

- 
22 D. Koło4m.Krajewska, T. Sikorą HACCP, Koncepcja , system zapewnienia bezpieczełstwa

zdrowotnego żywności, SiT NoT SPOZ. Warszawa l999'
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pewnia wytworzenie beryiecnlego pod względem Zdrowotnym produktu spozyw-
czego--.

Głównym aktem prawnym regulującym w nas4/m kraju zagadnienia zwią-
zane z wdrażaniem systemu HACCP jest ustawa z l l.05.200l r. o warunkach
zdrowotnych iywności i żywienia (Dz. U. nr 63,poz.634 zf2.06.2001 r.).

Ustawa z 1 1.05.2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia de-
finiuje HACCP: system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli jako
postępowanie maiące na celu zapewnienie bezpieczeństwa zywności poprzez
identy/ikację i oszącowanie skali zagrożeń z punktu *-idzenia jakości zdrowot-
nej żywności oraz ryzyka wystwienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich
etapów procesu produkcji i obrotu żywnością System ten ma na celu również
określenie metod ograniczania zagrożeń oraz ustalenie clziałań naprawczychza.

Zgodnie ze znowe|izowaną ustawą z 30.10'2003 r., HACCP staje się obo-
wiązkowy we wszystkich obszarach produkcji i przetwórstwa ż1rvności' a także
obrotu nią bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i rodzaj prowadzonej
działalności (dotyczy również sklepów spoz}.lvczych oraz firm transportujących
żyrvność).

Wymóg wdrazania (lecz nie ostatecznego wdrozenia) systemu HACCP obo-
wiązuje od dnia rrzyskania przez Polskę członkostwa w UE (1 maja 2004 r.).

Nie określono dotąd żadnych granic czasowych, do których konieczne jest
zakończenie wdrażania Systemu HACCP' Przy stwierdzeniu słabych postępów
we wdraŹaniu HACCP nie przewiduje się równieŻ Żadnych sankcji karnych ze
strony organów urzędowej kontroli żywności. Nie istnieje także formalny obo-
wiązek certyfikacji lub zatwierdzania systemu HACCP przez jakiekolwiek insty-
tucje. Certyfikacja systemu HACCP przęz zewnętrzne firmy certyfikujące jest
całkowicie dobrowolna.

Kontrolę i ocenę prawidłowego funkcjonowarria systemu HACCP będą prze-
prowadzaĘ Państwowa Inspekcja Sanitama oraz lnspekcja Weter1maryjna. Nie
jest jednak obecnie przewidywany urzędowy system audyowania i zatwierdza-
nia systemu HACCP.

Z obowiązku wdrożenia systemu HACCP zwolniona jest produkcja pierwot.
na rozumiana jako uprawa roślin oraz chów zwierząt (dotyczy także towiectwa
i rybołówstwa). W prowadzeniu tego typu działalności trzebajedynie stosować
zasady dobĘ praktyki produkcyjnej (GMP) i dobĘ praktyki higieniczrej (GHP).
Jeżeli artykuły żywnościowe, będące efektęm produkcji pierwotnej, przęzna-
czone Są do obrotu (odpłatnego lub nieodpłatnego), mającego na celu dostar-
czenie ich konsumentom, w tym do sprzedaży hurtowej lub detalicznej, prze-

r1 K. Kwiatek, B. Wojtoń, System HACCP jako narzędzie zapewnia.jące produkcję zclrowe.j zyvt.
ności,cz. I' ,,Gospodarka Mięsna'' 9/l998' s. l5.

2a Ustawa z ll.05.200l r. cl warunkach zdrowotnych żywności i zywienia (Dz. U. Nr 63, poz.
634).
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chowywania i przewozu wówczas konieczne jest jednak stosowanie Zasad Sy-
stemu HACCP.

Aby elastycznie podejść do realiów działalności maĘch firm, w tekście zno-
welizowanej ustawy żywnościowej zapisano sformułowanie o obowiązku wdra-
Żania i stosowania ',zasad systemu HACCP''. W matych firmach moze nie wy-
stępować zby wiele zagrożeń, w związktl z tym i HACCP nie musi być w nich
rÓzbudowany. Chodzi jedynie o zidentyfikowanie mogących wystąpić zagroŻeń
i wprowadzenie mechanizmów zapobiegających ich powstawaniu lub pozwa-
lających skutecznie reagować na zaistniałe niebezpieczne sytuacje.

Zasady systemu HACCP są następujące:
Zasada,1. Przeprowadzenie analizy zagroizeń. ZagroŻenie jest to taka wła-

ściwość zywności, k1óra może spowodować ryzyko dla zdrowia konsumentów.
Czynniki określane mianęm zagrożreńjakości zdrowotnej \ub zagroŻeń zdrowot-
nych oznaczająkażdy czynnik, który po wniknięciu do zylvności moze Spowo-
dować, że stanie się ona niebezpieczna dla zdrowia konsumenta. ZagroŻenia ja-
kości zdrowotnej żywności dzieli się na trzy podstawowe grupy: biologiczne,
chcmiczne i fizyczne.

Zasada 2. Ustalenie KryĘcznych Punktów Kontrolnych. Jako Krytyczny
Punkt Kontroli określa się miejsca, etapy, procesy lub operacje jednostkowe,
w których naleiy podjąó środki zapobiegawcze lub kontrolne w celu wyelimi-
nowania,. zapobiezenia lub zminimalizowania zagroŻenla do poziomu dopusz-
czalnego".

Zasada 3. Ustalenie limitów kryĘcznych. Ustalenie limitów krytycznych
oznacza określenie dla każdego CCP wartości krytycznych, a więc wartości mi-
nimalnych lub maksymalnych' np. wysokości temperatury obróbki cieplnej, cza-
Su procesu, wilgotności' jakości wody' pH, gwarantujących eliminację lub re-
dukcję zagroień w okeślonym ,'drzewem decyzyjnyn'' Krytycznym Punkcie
Kontroli (CCP)' Wprowadzenie limitów krytycznych powinno być przeprowa-
dzone w każdym punkcie kontrolnym, gdyż umożliwi to stałąkontrolę2ó.

Zasada 4. Ustanowienie systemu monitorowania parametrów w CCP.
Monitorowanie jest to przeprowadzenie w określonej kolejności obserwacji lub
pomiarów parametrów kontrolnych, aby ocenió czy Krytyczny Punkt Kontroli
znajduje się pod kontrolą i czy uzyskano zapis z tego działania w celu podjęcia
dalszej weryfikacji"'.

Zasada 5. Ustanowienie dzialań korygujących. Zasada to przewiduj e prTy -
jęcie dla kaidego CCP właściwych działań korekcyjnych, które są stosowane
w przypadku stwierdzenia odchyleń od limitów krytycznych28.

'. D' KołoĄn-KĄewska, T. Sikora, }/,łCCP' Koncepcja i systen'.'
.. K. Kwiatek, B. Wojtoń, Systen I{ACCP..., s. l6.
., (...), Sys t e ny za rządz o n i a.j a kośclr1 (''. ).'8 M. Michalski, Zasto,soyvanie HY.LITE w nonilorilt4u v, ramach Systemil HACCP,,.Przemysł

Spożywc:iy'' ó/l999' s. l8.
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Działania korekcf ne muszą byó określone zarówno dla procesu, jak i dla
nieprawidłowo wytworzonęgo produktu. W przypadku pojawienia się niepra-
widłowości tzn. kiedy monitorowanie Krytycznego Punktu Kontroli wskazuje
na możliwość utraty kontroli lub kiedy poziom kry'tyczny nie jest dotrzymany
muSZą być podjęte działania korygujące.

Zasada ó. Ustanowienie procedur weryfikacyjnych. Przewiduje się okre.
ślenie procedur weryfikacyjnych dla całego systemu i ustanowienie sposobu ich
przeprowadzania. W celu określenia czy system HACCP funkcjonuje prawi-
dłowo, rrrogą byó zastosowane różne metody: audity, testy, analizfg.

Przeprowadzenia całkowitego przeglądu systemu HACCP naIeŻy dokony-
waó co najmniej raz w roku3o. Procedury weryfikacyjne powinny byó urucha-
miane za kaŻdym razęm, gdy zachodzą zmiany.w procesie produkcyjny|n oraz
w regulamych odstępach czasu' profi lak1ycznie.''.

Zasada 7. Opracowanie systemu dokumentacji. Zasada ta przewiduje usta-
lenie sposobu dokumentacji i przechowywania danych dotyczących działanja
systemu. Prowadzenie i przechowyr,vanie dokumentacji jest podstawowym ele-
mentem systemu HACCP. Dokumenty powinny być dokładne i odpowiednie do
natury i rozmiaru operacji. Musząbyć przechowywane nie tylko w komputerze,
ale tez w zapisie ręcznym.

Należy wykorzystywać zapisy i rutynowe przeglądy by upewnić się, ze pun-
kty krytyczne są kontrolowane'

Korzyści wdrozenia Systemów x,arxąflxg,ia jakością
w pr ze d s ię b io r stw ac h s e ktor a g o sp o d arki zyw n o ś c iow ej

Artykuł prezentuje analizę porównawczą doświadczeń polskich przedsię-
biorstw mleczarskich, dotyczących wdrażania systemów zarządzania j akością
doświadczeń przedsiębiorstw mleczarskich pozostałych krajów Unii Europej-
skicj oraz krajów oceanii.

Porównując najważniejsze korzyści, które przedsiębiorstwa uszeregowały, na-
\eŻy zauwaŻyć, iŻ dzię|<l systemom zarządzanta jakością przedsiębiorstwa de-
klarują Że majązwiększoną zdolność do ekspansji na nowe rynki zbyu. W przy-
padku pozostałych korzyści, które zostaĘ przedstawione do uszeregowania, wi-
dać czasami nawet Znacznę roŻnice, wynikające głównie z kosztów surowców
i sposobu pozyskiwania mleka. W krajach Oceanii - Australii i Nowej Zelan-
dii prowadzona jest praktycznie tylko ekstensylvna hodowla bydła mlecznego'

29 D. KołoŹyn-Krajewska, T. Sikora' HACCP' Koncepcja i System...
10 (..,), Systemy zarządzania .jakością tv pnetlsiębiorstvmch wg Norm ISo 9000 or0z Syslem

HACCP u, produkcji bezpiecznej żyvności, Mateńały szkoleniowe, Polska Grupa Konsultingową
Warszawa 1998.

r, Audyt V,ewnętzny GMP, GHP' HACCP. Poradnik praktyczny, R. Zademowski (red.), ODDK'
Gdańsk 2004'
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w oparciu o naturalne pastwiska, dlatego koszty surowca sąznacznie niŻsze niz
w krajach Europy. Ponadto przedsiębiorstwa m]eczarskie z oceanii są liderami
zarówno jeśli chodzi o wolumen, jak i koszta produkcji, dlatego korzyści zwią-
Zane z ewentualnym wzrostem cen gotowych produktów są drugoplanowe. Na-
tomiast w Polsce jako najwazniejsze korzyści dostrzegano te, które wiązały się
bezpośrednio Z poprawą efektywności procesu zarządzarua przedsiębiorstwem
i procesu produkcji (ab. 1).

Tabela 1
Najważniejsze korzyści wdrażania systemów zarządzania jakością

w przedsiębiorstwach sektora gospodarki żywnościowej

Systemy zarządzania jakościąwedług norm ISo serii 9000

ISo 9000 to koncepcja systemu zapewnienia jakości, zawierająca w sobie
trzy podstawowe działania: ustanowianie właściwego nadzoru kierownictwa nad
jakością udokumentowanie tego nadzoru, czy|i opracowańe Księgi Jakości,
która zawiera szczegółowe zapisy o procedurach jakości w organizacji; upew-
nienie !ię, ze każzdy pracownik organizacji postępuje zgodnie z ustalonymi za-
sadami-".

W praktyce ISo 9000 można ogólnie okeślić w trzech punktach:
l. Powiedz, co robisz - konstruowanie stosownych kontroli i systemu ja-

kości.

]2 A. Wysokińską J. Toruński, Rola systemów.iakaści w doskonaleniu procesu kontroli na przy-
Hadzie w,ybranych pnedsiębiorsrw mleczarskich na obszarze funkcjonalnym Zielone Ptuca Polski
w: Zarządzanie jakościq środowiskiem, wtedzq bezpieczeństwem.'. - praktyka wzbogaca teońę'
Politechnika Pomńska' Wielkopolski Instytut Jakości, Pomań 2004.
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K orzyści wdra.ża n i a system ów zarządzani a jakością

Pozycla w rankingu

UE Oceania Polska

Zwiększona zdo|ność ekspanslt na nowe Zagranrcme rvnki zbvtu I I
Wvższe cenv oroduktów 2 l l l 0
obniżone kosztv orodukcii 3 6 z

Zwiekszona sorzcdaż t+ 5 5
Zwiekszona trwałość oroduktów 5 R 7
Bardziei el'ektvwne wvkorzvstvwanie środków orodukcii 6 l 0 t

Ef'ektvwna kontrola nad procesem produkcii 7 '7
J

Zredukowane zasroŻenie zakazenia lnikrobio|oeiczneeo produktów 8 z 6
Zwiekszona zdolność zachowania dotvchczasowvch klientów 9 A 9
Zwi ększona zdolność przy ciągania nowych kl ientów l 0 J t 0
Redukcia kosztów modemizacii produktów il 9 l l

Zródło: opracowanie własne na podstawie literatury i badań własnych
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2. Rób to, o c4rm mówisz- zapewnienie,ŻeWAy postępuje zgodnie z usta-

lonymi procesami.
3' Pokaż mi to, co robisz - demonstrowanie zgodności systemu jakości

w przedsiębiorstwie auditorowi zzewnąIrz'' '
Dnia 11 września 2001 r. Polski Komitet Normalizacyjny ustanowił dwie

nonny z serii ISo 9000, nadając im numery: PN-EN ISo 9000 i PN-EN ISo

9001, natomiast l1 listopada 2001 r. ustanowiono normę PN.EN ISo 9004. Do

14 grudnia miał miejsce okres przejściowy, w którym obowiązywaty dwie nor-

my - stara i nowa' W przypadku firm posiadających certyfikat w odniesieniu

do norm z |996 r. konieczne było dostosowanie istniejącego systemu do wyma-

gań stawianych w nowej normie.
Najnowsza, znowelizowana seńa norm ISo 9000:2000 stanowi zestawienie

wzajemnie powiązanych dokumentów, na które składają się następujące norTny:

PN-EN ISo 9000:2001 - Systemy zarządzania jakością. Podstawy i ter-

minologia.
- PN.EN ISo 9001:2001 - Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
- PN-EN ISo 9004:2001 - Systemy zarządzania jakością. Wytyczne do-

skonalenia funkcjonowania.
Wymagania systemu zarządzaniajakością za:warte sąw normie PN-EN ISo

9001:2001 stanowiąpodstawę do certyfikowania systemu w firmię.
Norma PN.EN ISo 9000:2001 zawiera podstawy systemów zarządzanla ja-

kością oraz terminologię dotyczącą jakości, zarządzatia, organizacji, procesu

i wyrobu, właściwości, zgodności, {okumentacji' badań, auditu oraz zapewnie-

nia l akości procesów pomiarowych]a'
W normie PN-EN ISo 9001:2001 wyspecyfikowano wymagania dotyczące

systemu zarządzaniajakością w przypadku gdy przedsiębiorstwo dąży do wy-

kazania swojej zdolności do dostarczenia wyrobów spetniających wymagania

klienta, w1tnagania prawne orazw celu zwiększenia zadowolenia klienta..,.

Norma PN-EN ISo 9004:2001 zawiera wytyczne dotyczące pomiaru sku.

teczności oraz efektywności systemu zarządzatlta jakością. Celem tej normy jest

doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zwiększenie zadowolenia

klięntów3ó.
Formalne rozpoczęcie procesu wdrożeniowego powinno byó poprzedzone

wydaniem zarządzenia przez nacze\ne kierownictwo przedsiębiorstwa'

]] P. S,nuu., G. Elst, ISo 9000 - gwarancja jakości, Wydawnictwo Normalizacyjne ALFA-
-WERO, Wamzawa 1997.

3o No,^, PN-EN ISo 9000:2001 Systemy zanądzania jakością. Podstawy i terminologia,PKN

2001.
35 No,maPN-ENISog001:2001 Systemyzarządzttnia.iaklścią.Wymagania,PKN200l.
,u No,,o PN-EN ISo 9004:200l systemy zanądzania jakością. ||/ytyczne doskonalenia funk-

cjonowania, PKN 2001.
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Wdrażanie Systemu zarządzaniajakością składa się z wielu etapów, jednak

kazde przedsiębiorstwo może opracowaó własną proc'ejurę wdrażania, która

składa się z wielu etapów, które przedstawiono na rys.2,, .

Rysunek 2
Etapy wdrażania systemu zarządzania jakością

ETAP l. Analiza Stratcgii przedsiębiorstwa

ETAP 2. okr'cślenie cclów syslclrlu zarzątlzaniłr.jakością

ETAP 3. Powolanic pełnornocnika ds' jakości

ETAP 4. Szkolcnie Dcrsonelu

ETAP 5. Przeprowadzenie auditu zerowego I opracowa-
nie koncepcji systemu zlrt,ąt|zania.1ak<>ścią (wltlz z zale-
ceniami jej nlodyfikacji) oraz arclritektury procesów

E]AP 6.'fworzcnic polityki .iakości

ETAP 7. Wyb(rr i anzrliza Procesow

ETAP tl. Tworzenie dokunrentacji syslemu z.itrządzanizl
jak<lśeią |ub wery I ikacju ist l l ie jącei

ETAP 9. Audit wewnętrzny

ETAP l0' Procedura ccńyfikacyjna systclnu z.tlrządr'aria
i  akościa

Zród|o: ooracowanie wlasne

3' M. wiśniewska, Droga pnedsiębiorstwa
poradnik menedzera, ODDK, Gdańsk 2000.
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obecnię przyznanych Zostało około sześciu tysięcy certyfikatów systemów
jakości (tab. 2).

Tabela 2
Ilość prryznanych cerryfikatów w poszczególnych województwach w Polsce

7,ró<lło: ogólnopolski Rejestr Certyfkatów, Certyfkatorów i Firm Certyfikowanych, |()ZP
''oRGMASZ''' Warszawa 200ó.

Wdrozęnie systemów zarządzaruajakością niesie ze sobą wiele istotnych ko-
rzyści.

Podsumowanie

Wiele przedsiębiorstw czeka droga przebmięciaprzez System ISo 9000 i da-
lej do TQM. Jest to dtuga droga do sukcesu, okupiona cięzką pracą ZaangaŻo-
waniem, wymagająca zmiany kultury Zarządzalia i przede wszystkim świado-
mości.

Systemy zapewnienia jakości są jednym z aspektów nowoczesnego zarzą-
dzarua i coraz szerzej będą wdrazane W przemyśle spożylvczym.

1400 t/l 800 |
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Rysunek 3
Dynamika procesu certyfikacji systernów jakości według norm ISo serii 9000

ó000

5000

4000

3000

2000

| 000

0
r99-s 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 f003 2004

Lata

Żródło: ogólnopolski Rejestr Certyftkatów, Certyfkatorów i Firm Certyfikowanych, |OZP
..oRGM ASZ''. Warszawa 200ó.

Wprowadzenie nowego kompleksow ego zarządzarua j akością (Total Quality
Management) j est j edynym Skutecznym sposobem Sprostania międzynarodowej
konkurencji.

Nowe kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) nie jest kolejnym mode.
|em zarządzania, |ecz nicią przewodnią w realizacji sprawdzonych metod, ta-
kichjak proces ciągłego ulepszania (PCLD, reengineeringt zarządzaniejakością
zgodne Z norTnami ISo seńi 9000.
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Ko npleksowe zarządzanie jakoś cią determinantą doskonalenia

o r g an i zacj i i zap ew nie nia b e zp i e c ze ń stw a zdr o w otn e g o zyw n o ś c i
w przedsiębiorstwach sektora gospodarki żywnościowej

Slreszczenie

W artykule zaprezentowano ideę kompleksowego zarządzanie jakością- TQM oraz obszary
wymagań i kolejność wdrażania systcmów jakości w organizacji. omówiono zasady oraz w}'maga.
nia Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Dokonano charakterystyki systemu zapewnienia bezpieczeństwa
z-drowotnego Ąwności - HAccP oft\z systemu zaruądzania jakościąwedfug nomr ISo seńi 9000.

Kierowanie organizacją i działanic w sposób przynoszący sukces wymaga' aby organizacja była
zarl'ądz'ana i nadzorowana w sposób jasny i przejrzysty. Sukces przedsiębiorstwa noże za|cŻeć orJ
wdroŻenia i utrrylnania systcmu zarządzania stworzoncgo w celu ciągłego doskonalenia funkcjono-
wania przez uwzględnienie potrzeb wszystkich zaintcresowanych strcln'

Pvryjęcie systclnu z'ariuąrJzania jakością powinno być decyzją strategiczną najwyŻszego kierow-
nictwa organizacji.

Cclern organizacji jest:
_ identy'tikowanie i zaspakajanic potrzeb i oczekiwań klientów przedsiębiorstwa oraz innych

zainteresowanych stron (pracowników przcdsiębiorstwa, dclstawców, właścicicli, sp<rłccmości) pro-
wadiącc do osiągnięcia poprawy konkurcncyjnoŚci oraz dokonywanie tego w sposób skuteczny
i ct-cktywny,

- osiąganie, utrzyrnywanic oraz doskonalenie funkcjonowania organizacji.

Total Quality Management as the determinant of the improvement
of the organization andfood safeł, in the companies of the food Sector

Summary

Thc paper pręsents thc philosophy of Total Quality Management. The main puęose is to show
dęending an simi|aritics bctwcen: Hazard Analysis and Cńtical Control Points, cood Manuf.actur.
ing Practice and ISO 9000.

To lęad and operatc an organization successfully, it is necessary to direct and contro| it in a sys.
ternatic and transparent manner. Success can result liom implernenting and maintaining a manage-
ment system that is designed to continually improve peńbrmancc while addressing the needs of a|l
interested pańies.

The adoption of a quality management system should be a strategic decision by the top manage-
ment of an organization.

Thc purnose of an organization is:
- to identily and meet the necds and expectation of its customers and other interested parties

(people in the organization, suppliers, owners, society), to achieve cornpetitive advantage, and to do
this in an ef|ectivę and efficient manner, and

_ to achieve' maintain, and improve organizational peńbrmance'
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Rola biegłego w procesie oceny
zas adno ś ci de cy zj i go sp o dar c 7y c h,

Zagadnierue statusu i kryteńów oceny pracy biegłego' nabiera wraz Ze wzro-
stem specja|izacji coraz większęgo Zl7aczenia' Tym Samym znaczenia nabięra
kwestia kryteńów oceny merytorycznej wartości opinii, jak i wyrikaj ąca Z war-
tości merytorycznej przydatność takiej opinii j ako narzędzia oceny. Przydatnośó
taka to: merytoryczna fachowośó, metodologiczna poprawnośó oraz czlelność
uwzględniająca lakt, Że adresatami opinii są również osoby nieposiadające wie-
dzy fachowej. BiegĘ ma zinterpretować fragment rzeczywtstości, wskazując
i wyjaśniając jej zawiłości. To, co dla ekonomisty jawi się jako zronlmiały ctĄg
,'technologii gospodarowania'', nie musi wcale być zrozumiałe dla podmioru ma-
jącego dokonac oceny tej rzeczywistości w aspekcie przestrzegania prawa.

Kwalifikacja prawna działań gospodarczych jest wtórna do kwalifikacji eko-
nomicznej. Działania w procesie gospodarowania mogą nie nosić znamion czy-
nów zabronionych a jednak ich ekonomiczny SenS moze wzbudzić wątpliwości
w aspekcie zgodności Z prawem. To bardzo delikatna materia, ponieważ reinter-
pretacja ekonomicznego sensu dzialań podmiotu gospodarującego wymaga
olbrzymiej wiedzy fachowej w tym tak teoretycznej, jak i praktycznej. Nawet
w obliczu tej wiedzy reinterpretacja sensu' czy ocena racjonalności decyzji ma
charakter wysoce uznaniowy. Jeżeli pamiętamy, Że wnioski biegłego nie rnają
Stanowić błyskotliwej hipotezy badawczej, a rzetelną infonnację dla organu do-
konującego prawnej kwalifikacji dziatań, to trudno przecenić znaczenie takiej
informacji.

W postępowaniach gospodarczych, w których biegły nie dokonuje jedno-
znacznych ocen okoliczności technicznych typu: zgodnośc linii papi|amych,
czy autentyczność podpisu, przejmuje on w istocie rolę interpretatora niezro-
zumiatych dla kontrolującego okoliczności, czyli w rezultacie,,Super sędziego'''
Im bardziej zł'oŻonajest materia Sprawy' im bardziej specjalistyczny przedmiot

' Uwagi na temat metodologicmych kryteriów oceny zasadności decyzji gospodarczych zamie-
ściłem w odrębnym artykule: M, Kramarek, ocena zasadności ek;nomicznej pośrednict\,a prowi-
zyjnęgo, Kontrola Państwową Najwyższa|zba Kontroli' IX-x 2005.

' Pojęć: opinia biegłego i ekspertyza urywam w niniejszym artykule zamiennie'
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opinii, w tym większ1m stopniu ocena biegłego determinuje ostateczne Stano-
wisko organu, który posiada formalne i skądinąd niezawisłe kompetencje do
oceny stanu faktycznego.

Autory'tet biegłego nie moze stanowić pretekstu dla przesuwania odpowie-
dzialności za treść ocen działań gospodarczych, a pseudofachowa wiedza wy-
godnego parawanu' za k1órymr ukrywa się dalekie od obiektywizmu motywy.
Wpły. taki staje się niezwykle atrakcyjny dla wszystkich, chcących w sposób
legitymowany autor}'tetem biegłego i jego domniemaną bezstronnością uwiary-
godnió własne decyzje, bądŹ wpłynąó na decyzje cudze. Licencjonowana bez-
stronność biegłego stanowi dobrą zasłonę dla sterowania w szczególności decy-
zjami sądów' Stąd walka o merytoryczną jakość i formalną njeza|eŻność tej in-
stytucji wydaje się jednym znacze|nych zadań chronienia autorytetu organów
kontrolnych i merytorycznej trafności dokonywanych rozstrzygnięć.

Spełnienie określonych wyrmogów związanych z trybem wyboru biegłego,
metodolo gicznymi i merytorycznymi walorami przedłoŻonej opinii warunkuj e
moŹliwość jej wykorzystywania przy prawnej kwalifikacji dział'ań gospodar-
czych. Kryteria obowiązujące przy wpisie na listę biegłych sądowych są nie-
współmiemie łagodne z trudnością merytoryczną zadan, które przed biegłym
się stawia i autorytetem' jakim ta instytucja powinna się cieszyó. Stąd też skru-
pulatne przestrzeganie zasad formalno-metodologicznych staje się podstawo-
wym (obok prawa ocenianego do przedłoŻenia kontroptnii) zabezpieczeniem,
przed zdobyciem przez biegłego niekontrolowanego wpływu na wynik postę-
powania ocennęgo.

Temat zapewnienia formalnego i merytorycznego standardu opinii biegłych
jawi się ty\eŻważny, ile zaniedbany,. W praktyce oceny działań gospodarczych
instlucja biegłego jest coraz częściej naduzyrvana i to nadużywana progra-
mowo. Naduzycia te przybierająróżme formy. Do typowychnależry:

- naruSzenie prawa przy powoływaniu biegłego,
- uniemozliwienię powstania kontropinii,
_ brak kontroli treści opinii w zakresie, w którym organ ją z\ecający ponosi

odpowiedzialność za jej treść,
Nie zapewni się z dnia na dzień wysokiego poziomu merytorycznego opinii

biegłych' bo nię zapewni się wysokiej wiedzy ekonomicznej osób pełniących
funkcje biegłych, jak i nie zapobiegnie się próbom wpływania na treść opinii.
Rozwiązania ustawowe mogą ten proces wspierać lub osłabiaó (ak jak w przry-
padku łapówek), ale nie są w stanie zagwarantować ostatecznego efektu. Nale-
zy więc wprowadzić mechanizmy, które będą zapobiegały powstawaniu opinii
mlernych czy dyspozycyjnych: mechanizmy zniechęcające do podejmowania
prób manipulowania decyzj ami organów oceniaj ących działania gospodarcze.

Tej sprawie sŁużą rozlvaŻania zawar|e w niniejsąrm artykule. Za zasadne
uwazam rozw aŻenie następuj ących zagadnień:
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1. status biegłego: rzeczn1k Strony' lub bezstronny Specjalista,
2. konsekwencje braku domniemanej bezstronności biegłego,
3. odpowiedzialność za przyjęcie opirui przez organ zlecający jej Sporzą-

dzenie,
4. wnioski.

I. Status biegłego

KaŻdy podmiot na dowolnym etapie procesu kontrolnego może zatrudnić
biegłego i przedstawió jego opinię. Problem polega na tym, że opinia taka nie
musi zostać uwzględniona otaz że wpływ opinii biegłego na przebieg procesu
oceny za|ei:y od sposobu jego powołania. Tu ujawnia się niesymetryczność
praw ocenianego i oceniającego. To oceniający decyduje' czy biegły zostanie
powołany oraz jakj biegły zostanie powołany. To oceniający posiada monopol
na wskazanie biegłego, któremu przysługuje ustawowy walor obiektywności.

Przykład la:

Na wniosek o:
uzupełnienie śledfwa poprzez powołanie nowego biegłego z za|łe-

su rachunkowości i finansów, albowiem wydana w sprawie opinia jest nieja.
sna, niepełna i nielogicma'

udzielono następuj ącej odpowiedzi :
l. autorzy wniosku nie wykazali, iz opinia powołanego w sprawie biegłego

z zakresu rachunkowości i ekonomiki przedsiębiorstw nie spełnia wymogów
określonych w art.200 $ 2 Ęk orazzawiera uchybienia powodujące koniecz.
nośó wezwania tego Samego biegłego lub powołania innych biegłych,

2. przytoczona we wniosku argumentacja, częSto niejasna i triezrozumiała,
nie zawiera okolicmości podważających merytorycmą wartośó opracowanej opi-
nii, a jedynie stanowi polemikę z ustaleniami poczynionymi przezbiegłego,

3. nie stwierdzono, aby biegły błędnie przedstawiał w opinii pojęcie kosztu
i przelewu (biegły wyraźnie wskazał, Żezakup usŁugi lub towaru stanowi koszt
działalności gospodarczej ),

4. sporządzonaprzez biegłego opinia jasno orazw sposób pełny i zron:;mia-
ty formutuje odpowiedzi na wszystkie plania zawartę w postanowieniu o do-
puszczeniu dowodu z opinii,

Analizując treść podanych argumentów na rzecz odmowy powołania nowe-
go biegłego na|eŻy zauważyć, ie..

o Pr4kstady pochodząz praktyki' lecz celowo nie podaję danych umożliwiających iden5dkację
sDraw.
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l. Art. f00 5 f Ęk formufuje wantnki' jakie opinia powinna spełnia. Na
sześc wymienionych jeden dotyczy szeroko rozumianego wymogu związanego
z jej treścią: opinia powinna zawierać: 5) sprawozdanie z przeprowadzo-
nych czynności i spostrzeżeń oraz oparte na nich wnioski.

W ef.ekcie nie ma sytuacji, w której opinia spełniająca parę banalnych -
z punktu widzenia jakości jej meńtum - wynrogów, mogłaby zostać skutecz-
nie zakwestionowana.

2. D|a kontrolowanego opinia na jego temat może być niejasna, niepełna
i nielogiczna. Z kolei dla kontrolującego argumentacja kontrolowanego jest
niejasna i niezrozumiała' Takie stanowiska stron można zrozumieć, ponieważ
uzasadtricnie wniosku o drugą opinię wskazuje zagadnienia błędnie opracowane
r,v opiniipierwszej. Tym samym ZmuSZa oceniającego do rozstrzygnięó w isto-
cie bazujących na więdzy merytorycznej, której wszak nie posiada, skoro za-
trudnił biegłego. Mozna więc przyjąć, Że organ oceniający, który powołał bie-
głego ma z^wsze prawo powołac się na niezrozumiałość mer}torycznych argu-
mcntów ocenianego i w ten sposób programowo odrzucać wniosęk o zweryfl-
kowanie treści istniejącej opinii poprzez kontropinię.

Niezrozurniałe jest natomiast stwierdzenie, że wniosek o nową opinię: sta-
nowi jedynie polemikę z ustaleniami poczynionymi przez bieglego. Cóż bo-
wiem powirrno zawierać uzasadn.ięnie sporządzenia nowej opinii, jeŻe|t' nie wska.
zanie błędów' nickonsekwencji i niejasności w opinii istniejącej, czyli polemikę
z zasadnością ustaleri biegłego?

3. Nięzrozunriałe jest równieŻ podjęcie przez kontrolującego polemiki me.
ry'toryczlej w zakresie zgłoszonyclr wątpliwości (tu przykładowo odnośnje do po-
jęcia kosztu). Skoro organ kontrolny powołał biegłego to znaczy, że uznał swój
brak kompetencji do oceny merytorycznej. Brak takich kompetencji jest zrozu-
rniały. owa rriekonrpetencja znajduje wszak swój autowyrazw decyzji o powo-
łarriu biegłego. Nie moze jednak zostać zignorowana przęZ zlecającego opinię
w postaci weryfikowania 1ej merytorycznej wańości w zakesie wiedzy facho-
wcj.. Inaczej następuje autozaprzeczenie zasadności powołarria biegłego. Nawia-
Seln: co lna wspólnego kwestia mylenia pojęcia przelew i koszt, ze stwierdze-
niem, że biegły wskazał, ze zakup towaru zawsze stanowi koszĘ działalności
gospodarczej?;przecieŻ nię chodzi o relację zakupu i kosztu, a o relację prze-
lewu i kosztu? Dodatkowo, zgodnie z akademickimi podręcznikami finansów
przedsiębiorstw: zakup nie zawsze stanowi koszt.

oclrzucenie wniosku o drugą ekspertyzę oddaje więc jedynie ten fakt' ze ist.
niejąca opinia jest zgodna z oczeVjwaniami organu jąz|ecającego' co wcale nie
musi iść w parze z jej mery'torycznąjakością i obiektywnością.

4. WyraŻenie poglądu, Że sporządzon^ przez biegłego opinia jasno oraz
lv sposób pełny i zrozumiały formuluje odpowiedzi na wsrystkie pytania,

5 Z wyjątkienl wcryfikacji rnetoclologicmej i rnerytorycznej w zakrcsią w jakinl organ zlecający
powinie n.ją posiadać.
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jest natomiast poprawne, poniewaz organ zlecający wykonanie opinii ma prawo
i obowiązek ocenió, czy rozllmie odpowiedzi na postawione biegłemu pytania.
Poprawnośc taka nie determinuje jednak merytorycznej wartości opinii. Już
J. K. Galbraith podkreślał' Że '''ludzie oklaskują to, co rozumic7ą''' Nie naleŻy
zatem mylic - oczpviście bardzo ważnego - waloru zrozumiałości z walo.
rem merytorycznej poprawności.

PowyŻszą polemikę naIeżry rozpatrywaó w kontekście art. f)I kpk' który
formuŁuje warunki w przypadku których można węzwać ponownie tych sa-
mych biegłych lub powołaó irrrrych:

a) jeżeli opinia jest niepełna lub niejasna,
b) gdy zachodzi sprzeczność w samej opinii,
c) lub między różnymi opiniami w tej samej sprawie.
Jak przebiega podział zdań miedzy kontrolującym i kontrolowanym na te.

mat jasności opinii zilustrował podany przykład.
ocena sprzeczności w samej opirrii jest wynikiem oceny merytorycznęj jej

treści a więc:
- po pierwsze, ex definitione w dużej części poza kompetencjatni organu

zlecającego,
- po drugie, w przypadku opinii umaniowych jest to równiez kwestia uma-

niowa' Żeby dostrzec istotną sprzeczność nie wynikającą z błędów oczywistych
nawet dla niefaclrowca, trzeba być znawcą mateńi.

W niewielu przypadkach dochodzi do sprzeczności jawnyclr, dostrzegalnyclr
nawet przez laików. W przypadku omawianej opinii nawet i taka sprzeczność
ma miejsce.

Aby mogło dojść do sprzeczności między róimymi opiniami w tej samej
sprawie muSZą się najpierw przynajmniej dwie takie opinie pojawió.

Zrozurilałe są obiekcje w powoływaniu biegłych z uwagi na niebagatelne
koszty związane z ich opiniami. Trudno natomiast odmówić ocenianemu prawa
do sporządzętria alternatywnej opinii biegłego, niezależnie od zrozumienia błę-
dów' jakie popełniono w opinii już sporządzonej przez stronę ją zanrawiającą'

Decyz1a o prawie przedłożenia drugiej opinii nie moie nrieć charakteru fa-
kultatywnego, poniewaz obowiązek powołania drugiego biegłego stanowi środek
prewencyjny przy powstawaniu nieprawidłowości lub nawet nadużyć w trakcie
powoływania pierwszego biegłego. Wiedząc, że oceniany ma prawo zaŻądac
drugiej opinii, organ kontrolujący będzie dokładał staraIi, żeby juiz pierwsza
opinia była fachowa i rzetę|na. Mając wyłącznośó (monopol) na dopuszczanie
opinii nie jest do tego stymulowany.

Powołanie drugiego biegłego nie lnoze leŻeó w kompetencjach tego Samego
organu' który powoływał pierwszego biegłego, poniewaz rrie zostają wówczas
zachowane warunki gwarantuj ące bezstronno śó wyboru.

Prawo powotywania biegłych przez oceruającego i ocelrianego zapobiega mo-
nopolowi na ustugi biegłego jedynie o formalnym statusie bezstronnego. Fakt,
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Źe tylko jedna strona ma licencję na korzystanie z usfug biegłego ',bezstronne.
go'' stymuluje do powoływania biegłych niebędących bezstrorurymi. Zjawisko
to jest pogłębiane przez e|ement finansowy: zamawiającv płaci i zamawia opi-
nie powtórnie, jeżeli jest zadowolony. Komuś, kto wykonuje swój zaulód odpłat-
nie, nie można brać za zŁe, Że chociaŹby podświadomie jest zorientowany na po-
zyskarrie kolejnego zlecenia. Trudno z tą za|eżmością polemizować i nie ma
sensu definiować granice porniędzy podświadomym oczekiwaniem a niemoral-
trym wyrachowaniem' Zamiast obwarowywać procedury wyboru biegłego co-
raz nowymi wymogami mającymi ustrzec przed ich stronniczością naIeĘ pra-
wo to przy7nac zarówno kontrolowanemu, jak i kontrolującemu bez różnico-
wania statusu w zakresie ich obiektywności w zaleŹności od tego, przez kogo
zostali powołani' Pewną wskazówkę co do kierunku poszukiwań może stano-
wió tutaj przepis o zasadach odwoływania się od wycen nieruchomości doko-
nywanych prz'ez urzędy s karbowe6.

2. K o ns e kw e n cj e b r ak u d o m niem an ej b e zstr o nn o ś c i b ie głe go

Polska praktyka odeszła daleko od ustawowej normy bezstronności biegłe-
go. Kilka miesięcy temu opinię publiczną zbulwersowała wiadomośó, że w jed-
nym Z bardziej nagłośnionych przez media procesów biegły przyznał' na sali są-
dowej, iż treść opinii była mu dyktowanaprzez oficera śledczego. Reakcja in-
stytucji odpowiedzialnych za prawidłowośó procesów ocennych nie była jednak
adekwatna do maczenia i skali ujawnionego zjawiska. Jedna z prokuratur ape-
lacyjnych sięgnęła bowiem po jeszcze bardziej Zaawansowaną formę zapew-
nienia sobie wpływu na wyniki opinii biegłego dotyczących spraw gospodar-
czych: zanriast dyktować biegłemu za pośrednictwem funkcjonańusza organów
ścigania, co ma być treścią opinii - zatrudniono biegłego jako etatowego pra-
cownika tej przedsięb iorczĄ prokuratury.

Nie byłoby w tym nic nagannego, wprost przeciwnie - nalezałoby pozy-
tyr,vnie ocenić troskę prokuratury o merytoryczny poziom prowadzonych śledaw
juz na ich początkowym etapie, gdyby nie fakt, ze opinie sporządzane przezbie-
głego pracownika prokuratury były przedkładane sądom w sprawach przez
nią prowadzonych jako opinie niezależnego biegłego sądowego, a ńe jako opi-
nie wewnętrzne.

W odniesieniu do powyzszej praktyki zajął stanowisko Dyrektor lnstytutu
Prawa Kamego Uniwersy'tetu Warszawskiego, ustosuŃowując się do kwestii,

Ó Kontrola prawidłowości operatu szacunkowego - art. l 57 ustawy z 2| .08,|997 r. o gospodar-
ce nieruchomościarli (Dz. U. z2004 r. Nr 261' poz.2603 z pózn. zm.) oraz ań' 28ó k.p.c. - ',Sąd
noie zaŻądać ustanego wyjŃnienia opinii złożonej na piśmie, moiLe tei w razie potrzeby za;Ądać
dodatkowej opinii od tych samych lub innych biegtych."
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l' Wyłączenie biegłego w trybie art. |96 $ 1 lak w związku Z art' 40 $ 1
pkt l-3 i 5 kpk nie wchodzi w grę, ponieważ żadna z okoliczności wymienio-
nych w arI.40 $ 1 pkt 1-3 i 5 Ęk tu nie występuje: biegĘ nie jest ani wspóŁ
małŹonkiem Strony, obrońcy, pełnomocnika ani ich krewnym lub powinowa-
tym w linii prostej, nie brał takze udztaŁu w sprawie jako prokurator, obrońca,
pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy ani nie prowadził postępowalria przy-
gotowawczego.

2' Wyłączenie biegłego na podstawie art' 196 $ l kpk nie znajdzie w przed-
miotowej sytuacj i zastosowania.

3. Biegły powinien jednak zostac wyłączony od udziału w sprawie w cha-
ra|łerze biegłego w trybie art. 196 $ 3 kpk. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli
ujawnią się powody osłabiające zaufanie do wiedzy lub bezstronności biegłego
albo irure wazre powody, powoŁuje się innego biegłego' Ratio legis ań. l96 {i 3
kpk określić mozla jako potrzebę ochrony wymiaru sprawiedliwości przed bie-
głymi' do których obiektywizmu można mieć uzasadnione ZaStrZezenia. Chodzi
o Zagwarantowanie bezstronności biegłego. owa bezstronność i obiektywizm spo-
rządzającego ekspertyzę stanowi istotną gwarancję rea|izacji najwazniejszego
celu procesu - dotarcia do prawdy materialnej. Nie wlmaga szerszego uza-
sadnienia podkreślenie ogromnej wagi w procesie dowodu z opinii biegłego.
Treść owej opinii decyduje bowiem w znacznym stopniu o kształcie rozstrzy-
gnięć wydanychprzez organy procesowe. Dlatego na|eĘ mieó pewność, iz nie
występują żadne okoliczności mogące' choóby jedynie teoretycznie, wpłyr,vaó
na przebieg i wyniki pracy biegłego8

Rola biegłego v,procesie tlcen'v zasadności decyzji gospodarczych

czy powołanie biegłego, zatrudnionego w ramach stosunku pracy w prokuratu-
rze w charakterze specjalisty było zgodne z Ęk (cytuję tezy tej opinii)':

To j ednozna czne i uzasadnione stanowisko nie zostało podzie|one przez pro-
kuraturę, która sporządzenie ',bezstronnych'' opinii zlecała swojentu pracowni-
kowi. Prokuratura ta odmówiła uwzględnienia wniosku o wyłączenie biegłego,
argumentując to faktem, iż:

1 Za opiniąprof dr hab' P. Kruszyński: Opinia z dnia 25.05.2004 l' dot' wyłączenia biegłego od
udziału w sprawie. Przypisy i komentatze do w1powiedzi podaję za prof. P. Kruszyńskirn.

o Pogląd, ii instytucjonalne powiązanie biegłego z organanri ścigania nie świadczy o braku bez-
stronności owego biegłego poddał rniażdŹącej Ętyce R. A. Stęfański (b. za.stępca Prokuratora
Generalnego RP), w: Kodel<s Postępowania Karnego, Komentarz, Z. Gostyński (red.)' t. I, Warsza-
wa 2003, s. 901.

ZaV'res obowiązków biegłego nie pozostaje w zadnym związlrl Z czynno-
ściami procesowymi wykonywanymi przez prokuratora i podejmowanymi przez
niego decyzjami w danej sprawie, jak również'zwykonywaniem przezbieg}ego
funkcji nteza\eŻnego biegłego sądowego. W tej sytuacji okoliczność, Żebiegły
jest pracownikiem prokuratury nie może stanowió podstawy do dyskwalifikacji
Jego opmll l swl o braku bezstronności iako bi
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Potwierdzenie powyższego^ stanowiska bogato udokumentowano tyle, Ze li.
teraturą z,,minionego okresu''o.

Pornjając w tych rozważaniach kwestię, czy powyisze stwierdzerria byĘ fak-
tycznte zgodne z pra:wdau należy podzielió pogląd autora cytowanej opinii, że:

Pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, występującym w charakterzę bie-
głego, występuje w sposób oczywisty podległość słuzbowa, wynikająca z samej
istoty stosunku pracy - vide art. 22 $ 1 la. owa podlegtość sfużbowawyłącza,
i p s o .fa c t o, ob iektywizm b iegłego sporządzaj ącego opini ę.

Zj awisko kumulowania funkcj i ekspertywnych w postaci zinstytucj onalizo-
wanej w organach ścigania stanowi przejaw rozwiązaIia niezgodnego z firnkcja-
nri dowodu z opinii specjalistycznej; chodzi nie tylko o rzeczwl,stą bezstron-
ność specjalistów wykonujących ekspertyzy dla wymiaru sprawiedliwości, ale
także o społeczne zaufanie do ich bezstronnościlo. Zasadnie Zatęmuznaje się, ze
sŁuzbowe powiązanie konkretnego specjalisty z aparatem ścigania mozna uznać
za powód osłabiający zaufanie do jego bezstronności i powirrno skutkować fa-
kultatyr;vne wyłączeniem takiego biegłego l l .

Jak konstatuje autor opinii:

Zachodzi zasadnicze pyanie. Dlaczego właściwie powołano biegtego będą-
cego pracownikiem prokuratury? CzyŻby był to jedyny biegły z zakesu rachun-
kowości i finansów w kilkusettysięcznym mieście akademickim? CzyŻby in-
nych ekspertów nie było? Są to pytania

Stanowisko organu powołującego biegłego w osobie swojego pracownika pod-
trzymał w przedmiotowej sprawie organ nadrzędny, powotując się głównie jed-
nak na brak formalnych możliwości kwestionowania obiektywizmu biegłego
przez ocenianego:

, ZrJanien prot. P. Krusryriskiego, powołanie się w odmowie powołania nowego biegłego na
kilka tll.zeczcń SN rvydanych w latach l978-80 oraz pog|ądy F. Prusaka i autorów Komentałzą do
kpk (C. H. Bęck, Warszawa l999, ss. 749-750) jest nięorozumieniem. gdyż ograniczono się tam do
przytoczenia poglądów wyraionych w doktrynie i orzecmictwie SN' nie tbrmułując własnych po-
glądów w kwestii dopuszczalności względnie niedopuszczalności powoływania biegłego z kręgu
osób powiązanych f.unkcjonalnie z organem procesowym. Cytowane orzeczenia SN pochod:ą nato-
rniast z Ininionej ęoki',u M. cieślak, Z' Doda, Kientnki onecznictyt,a SN w zakresie poslępowania karnego, ',Pa|',
l0/l984' ss. 52-53; J. Grąjewski i E. Skrętowicz, Podręczny komentarz do kodeksu pos!ępo||,ania
ktrnego, Gdańsk l993, s. l l7.

,, Z. Doda, A. GaŁlerlę' Dow,ody l'v procesie karnym, t. I, Warszawa 1995, s. 94. Zdaniem wy-
mienionych autorów' instytucjonalne i służbowe powiązania można umać za powód osłabiający za-
ufanie do jego bezstronności (art. l 79 $ 2 d. kpk - obecnię art. l 96 $ 3 kpk)'
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Rola biegłego w procesie oceny zasadności decyzii gospodarczych

obowiązująca procedura karna nie przewiduje możliwości zł'oŻenia zaza\e-
nia na postanowienie Sądu lub prokuratora w przedmiocie wyłączenia biegłego,
iak równiez w kwestii oddalenia wniosku dowodoweqo'.

Koszty społeczne powyżej przedstawionych praktyk - majdujących wąt-
pliwe, aczkolwiek praktycznie skuteczne przy^rło|en1e w obowiązuj ących prze-
pisach - są trudrre do przecenieriia. Dotyczą wymiaru finansowego, ale przede
wszystkim uszczerbku autor}'tetu organów oceniających. W postępowaniach
odwoławczych, lub sądowych istnieje jeszcze nadzieja, na powotanie kolejnego
biegłego. Jest to jednak znacznie zt późno z następującego powodów:

|. Jui dużo wcześniej opinia biegłego spełnia wazną rolę, uwiarygodniając
Szereg rozstrzygnięć. Sąto decyzje niebagatelne, bo dotyczącenp. zabezpięczeń
czy nawet pozbawienia wolności podejrzanych.

2. opinia biegłego determinuje w duzym stopniu przebieg postępowania
kontrolnego (procesu), ukieruŃowując go mer}'torycznie bądź tendencyjnie.
W ęfękcie Szereg czyrrności zarówno kontrolującego, jak i kontrolowanego traci
merforyczny charakter.

3. W interesie nie tylko ocenianych, ale również państwa |eiy, aby procesy
ocennę nie byty przewlekłe. Czas, jaki upływa od popełnienia wykroczenia, po-
garsza SZanSe na zadośó uczynienie.

4' Stronnicza opinia pogarsza SZanSe na ostateczlry sukces kontrolującego,
dając mu jed1mie czasową przewagę dzięki kreowaniu tyle negatywnego, ile nie-
prawdziwego obrazu stanu faktycznęgo.

5. Koszty dyspozycyjnych opinii ponosi państwo. Są to koszty coraz więk-
sze i nie ma żadnego powodu, Żeby na mozliwie wczesnym etapie nie stworzyć
mechanizmów weryfikowania zasadności podejrzeń' Kilkuletnie śledfwa uza-
sadniane wynikami opinii biegłego, której jedyna wartośó polega na spełnieniu
oczękiwań zleceniodawcy stanowią koszt zb5Ą duŻy.

6. Możliwośó rriedopuszczenia drugiej opinii bezpośrednio po sporządzeniu
pierwszej, skutkuje z|agodzeniem odpowiedzialności kontrolującego za sformu-
łowaną ocenę stanu faktycznego. Mechanizm autoreceruji nie zostaje urucho-
miony poprzęz koniecznośó postawienia pytania: dlaczego kontrolujący wybrał
właśnie ten wańant interpretacji faktów? Jedna ekspeńyza skutecznie e|iminuje
konieczność auto-refleksji zapewniając komfort braku takiego pytania. Stąd też
przyrvilej ten jest pilnie strzezony.

Mechanizm mający zapewnić bezstronnośó biegłego to korzystanie z tzw,
biegłych sądowych. Zestawiając warunki wpisu na listę biegtych sądowychlr,
dochodzi się jednak do wniosku, ze spełnienie obligatoryjnych wynrogów nie
daje żadnych gwarancji bezstronności'

.2 A,t. 459 { l kpkw zw. zart.4ó5 $ l kpk.

." Art. 157 ustawy Z 27.0.7.f0o| r' Prawo o ustroju sądówpowszechnych oraz rozporządzenie
Ministra Sprawiedliwości z'24.0|.2005 r. w sprawie biegłych sądowych.
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Skutek zapisu ustawowego i istniejących dysput na temat obiektywności

biegłego sądówego jest na dzisiaj taki, że w roli tej może w Polsce 1egalnie

'yJtęń*ue nieńl każdy posiadający wykształcenie w dziedzinie, w której ma

zostaÓ biegłym' Fak1, że zdania na możliwość łączenia funkcji z ustawowym

warunkiem bezstronności sąpodzielone' w niczym nie zmienia obrazu praktyki'

Konsekwencje przedstawionego stanu rzeczy są nieakceptowanę' są jednak

zrozumiałę w kontekście zakresu prawa do samokontro|i prryznanego orga-

nom oceniającym. Kompetencje te w aspekcie ich wykorzystywania do zapo-

biegania powstaniu kontropinii trudno umaó za atrybut praworządności. Można

p.olo*uć zronlmięć ich pragmatyczny Sens na etapie śledztwa. W żadnym wy-

padku nie sposob jednakich tolerowaó na etapie postępowańa sądowego. Sąd
'dokonując 

ót*u,."iu sprawy' zatwierdza poprawność zgromadzonego materiatu

dowodówego w zakrósie wynikającymZtz\rł. oceny wstępnej. Sędzia mający

podjąć taką decyzję ma do dyspozycji opinię biegłego powołanego przez oce-

"ląą""go 
(śtu*iąąc"go zaranty). Skoro uznał on za konieczne powołanie bie-

gł"go, ńozna domniemylv ać, Że równteŻ sędzta nie dysponuje wiedzą fachową

umózliwiającą samodzielną ocenę przedmiotowych faktów. Tymczasem moze

się oprzec na jedynej zamówionej przez oceniającego opinii biegłego. Co wię-

cej, opinia ta ma 
-formalnie 

walor bezstrorrrrej niezależnie, kto ją sporządzlł i ja-

kie uwagi zgłosił pod jej adresem oceniany.
Ustawowa niezawisiośó staje się więc fikcją skoro materia wymaga eks-

peńa, a ekspert korzystający ze statusu bezstronnego jest wybrany przez jedną

ze stron.
Sędziemu pozostaje:
- uznać, Źe dysponuje wiedzą fachową umożliwiającą rozstrzygnięcie o ra-

cjach na podstawie polemiki pomiędzy biegłym a kontrolowanym,
- cofnąó sprawę jako niedostatecznie przygotowaną wymagającą altema-

tywnej opinii biegłego.
W sęnsie procesowym cofnięcie sprawy jest jednak skomplikowane i w

efekcie następuje roąoczęcie procesu' co prowadzi do merytorycznego absur-

clu. W ramach swoicń wyjaśnień strona oceniana powinna bowiem przekonać

sąd, że opinia biegłego, .'u -o"y której wstępnie uznano, ię dziatała niezgodnie

Z prawem' jest obciąiona błędami i/lub tendencyjna.
Szanse na merytoryczną ocenę mateńału dowodowego Są niewielkie, po-

niewaz:
1. Zeznańświadków dolyczy zasadaustności, co oznacza> że nawet w skom-

plikowanych sprawach gospodarczych świadek wcale nie musi otrzymać prawa
.do 

korzystania z notatel. Jak oczekiwać od księgowego, że wyjaśń zawiłości

związane z takima nie innym sposobem zaksięgowania operacji gospodarczej,

ale bez prawa oparcia się na tej ewidencji? ograniczenie korzystania z notatek

moma zrozurilęć w odniesieniu do spraw, w których zachodzi możliwośó od-

czyty'wania przez ocenianego cudzych poglądów, których sam nie jest w stanie
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Rola bieglego u.procesie oceny zasadności decyzji gospodarczych

powtórzyć. W odniesieniu do zawiĘch spraw gospodarczych, gdzte znaczęn7ę
mają liczne dane finansowę, daty faktów czy Setki nazwisk, których prowadzą-
cy działalność gospodaraząna duzą skalę nie są w stanie przyIoczyć bez pomo-
cy notatek, oglaniczenie prawa do korzystania z notatek jest równe ogranicze-
niu prawa do obronyla.

2. W postępowaniu przed pierwszą instancją - nawet w ramach skompli-
kowanych Spraw gospodarczych - oskarżony nie.moŹe składać wyjaśnień na
piśmie;jedynie w formie załącznlka do protokołu',. Protokołowanie wyjaśnień
odbywa się na zasadzie archaicznego dyktowania. To o 60-70%o przedłuŻa czas
wypowiedzi, odbierając jej komunikatywność i czyniąc z niej zapis stanowiący
wypadkową umiejętności i rzetelności dyktowania.

3. Wyjaśniający nie musi przecież posiadać wiedzy umożliwiającej mu pod-
jęcie przekonywującej polemiki z opinią biegłego, której on równiez nie musi
wcale rozumieć. Musi się jednak do niej ustosunkować, poniewaz opinia ta ma
brzemienny w konsękwencje status dowodu w sprawie.

4. Korzystanie ze środków audiowizualnych stanowi w polskich sądach nie-
liczne wyjątki, co w sytuacji konieczności jasnego wyjaśnienia zt'oŻonych za-
gadnień organizacyjnych czy finansowych jest na świecie uważane za standard.
U nas wymaga zgody sądu, nie mówiąc o konieczności zapewnienia wysoce
kosztownych wymogów technicznych dla jej reaLizacji.

5. Sędziowie nie są zobowiązani legitymowaó się wiedzą specjalistycmą
przynajmniej w elementarnym zakresie Spraw' w których orzekają.Im bardziej
przedmiot sprawy jest bardziej odlegĘ od tego, co można ogamąó wiedzą ogól-
ną tym bardziej są zdani na opinię specjalistów'

Na polemice z tendencyjną opinią mającą stanowić uzasadnienie dla argu-
mentów tylko jednej strony cierpi nie tylko autorlet instyrucji oceniających. Brak
prawa do przedstawienia przez kontrolowanego opinii biegłego o takim Samym
statusie jak opinia przedtozona przez kontrolującego koliduje Z ustawowym pra-
wem do obrony. Autorytet ocenianego, który występuje jako oskarżony, nie sta-
nowi przeciwwagi dla autorytetu biegłego sądowego' Nawet najwyżrszy poziom

,o Zasada ustności dotyc;5'jedynie zeznan świadków, ajej konsekwencjąjest wskazywana w li-
teraturze przedrniotu wyjątkowa możliwość posługiwania się notatkami przez świadka tylko w uza.
sadnionych sytuacjach. Jeżeli oskażony może iĄoĄć wyjaśnienia na piśmie, to tyln bardziej do-
puszczalnym jest posługiwanie się przez niego notatkami. Nie ma zatem podstaw stosowania po-
wyŻszego ograniczenia w stosunku do wyjŃnień oskarŹonego.

'' Aktualnie nie obowitpuje jui art. |76 $ 3 kpk, zgodnie z któryrn: ,,Na rozprawie sąd może
wyjątkowo zezwo|ić oskaźonernu na złoizenie wyjaśnień na piśmic''. Jednocześnie z uwagi na po-
zostawienie w mocy art. |.76 $ a kpk' w myśl którego: ,,Pisemne wyjaśnienia oskażonego, podpisa.
ne przez niego, z zanlaczeniem daty ich złoienia, stanowią załącm|k do protokołu. Wyjaśnienia
złoŻone w tej tbrmie na rozprawie głównej odczytuje się''' umać na|eĘ, iŻ składnie wyja^śnień przez
oskarżonego na rozprawie w fonnie pisemnej jest dopuszczalne. Ponadto zachowano istniejącą do-
tychczas możliwość złożenia wyjaśnień na piśmie w postępowaniu prrygotowawcTYn - ań. 17ó $ 1
kpk, a przesfuchujący jedynie z wainych powodów moŹe odmówić zgody na złoŻenie wyjŃnień
w formie pisemnej - art. 176 g 2 kpk.
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profesjonalnej wiedry nie wyrówna clysproporcji powstającej ex deJinitione
z tytutu dysproporcji w formalnym statusie adwersarzy.

Prawo przedlożenia tzw. opinii bezstronnego bieglego Ęlko przez oce-
niającego powoduje z uwagi na ,,bilans autorytetów'' zamienienie ustawo-
wego obowiązku udowodnienia winy przez stawiającego zarzuĘ na ko-
nieczność udowodnienia niewinności przez ocenianego.

Kolejny aspekt dotyczy ceny czasu. Jezeli bowiem znaczna część postępo-
wania ocennego zostaje zdominowana przez polemikę kontrolowanego, z dys-
pozycyjną lub obarczona błędami merlorycznymi opinią biegłego, to etap ten
jest stracony z punktu widzenia zweryfikowania faktycznych wątpliwości, jakie
mogą wiązaó się z ocenianym stanem. Sądy nie są związane kwalifikacją tego
stanu dokonanąprzęZ prokwaturęló. W tym konteKcie opińa dyspozycyjna Spro.
wadza poszukiwanie prawdy nie tylko na manowce w rozumieniu ukierunko-
wania na przestępstwa, które nie miaĘ faktyczrue miejsca, ale równiez odwraca
uwagę od przestępstw, k1óre mogły mieć miejsce tyle, ze ich odnotowanie nie
szło w parze np. z ambicjami oceniającego.

Jezeli nawet sąd w oparciu o wyjaśnienia oskarżonych - potrafiących tak
merytorycznie, jak i dydaklycznie sprostaó temu zadaniu w warunkacłr sali roz-
praw - nabierze daleko idących wątpliwości co do rzetelności opinii biegłego
powołanego przez oskarzyciela, to formalne możliwości stąd wynikającę Są
ograniczone:

l. Mozliwość pierwsza polega na powołaniu kolejnego biegłego przez sąd.
To jednak ponownie kwestia czasu. W skomplikowanych sprawach gospo-

darczych sporządzenie rzete\nej opinii wymaga z reguły przeprowadzenla zło-
zonych analriz. Analizy te są interdysc1plinarne. Kilka miesięcy to krótki okres
na ich wykonanie. Czas ten musi dodatkowo zostaó wydtużony zapoznaniem
się drugiej Strony z treścią sporządzonej opinii.

2. Możliwość druga to spełrrienie przez sąd roli arbitra i podjęcie rozstrzy-
gnięć w zakręsie:

* kwestii przydatności opinii biegłego w ogóle. Przedstawiony system po-
woływania biegłyclr zachęca bowiem do ich powołyrvania Ęlko z uwagi na
chęó podbudowania oskarzeń autorytetem biegłego, anie z faktycznej potrzeby
wyjaśnienia meritum. Nalezy więc ocenić, czy opinia biegłego nie pełni roli po-
zomej, a|e czy faktycznie dostarcza informacji w zakresie wymagającym wie-
dzy fachowej lub wiedzy w Stopniu przebaczającym wiedzę organu kontrolują-
cego;

w zalezności od tego, jakiego typu organ korrtrolny dokonuje rozpatry.
wania sprawy - jaki status formalny ma opinia biegłego - pojawia się kwe-
stia rozstrzygnięcia, czy w kontekście jej ułomności postawione zarzuty naIeŻy
uznać za niedowiedzione i zakończyć postępowanie kontrolno-ocenne. Ułom-
noŚÓ opinii może jednak nie dyskredytowaó innych dowodów, więc odpowiedź

I
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Rola biegłego w procesie oceny zasadności decyzji gospodarczych

Za|eŻy od proporcji znaczeniąjakie ma przędłoŻona opinia do znaczenia pozo-
Stałęgo materiahJ dowodowego.

Praktyka jest daleka od racjonalizacji procesu kontrolnego. Wykluczenie opi-
nii biegłego jako niemaczącej dla Sprawy jest niespotykane. Podobnie jak w prry-
padku irrrrych mateńałów dowodowych, obawa przed odmową dopuszczenia któ-
regoś z niclr wynika z konsekwencji, jakimi decyzje tego t}pu skutkują w po-
stępowaniach odwoławczych. Mit obiektyrvności biegłego znajduje swój odpo-
wiednik w micie o konieczności uwzględnienia wszystkich - nawet najbar-
dziej absurdalnych - wniosków dowodowych. W rezultacie proces oceny obej-
muje z ostrożności procesowej wszystko, zacierając skutecznie meritum.

3. odpowiedzialność za przyjęcie opinii przez organ
zI e c aj ący j ej sp orzqd ze,, i e

Fakt, że błąd lekarza skutkowac moze tragicznymi konsekwencjami w ni-
czym nie moze ograniczac prawa do błędu. Musi natomiast skutkować odpo-
wiednin-ri zabezpiecz'eniami przed błędem. Podobnie jest w praktyce ocenialria
działalności gospodarczej. Wynikiem negatywnych ocen są ludzkie tragedie,
ktore mogą być również wynikiem błędu. Jaki jest jednak System zabezpieczeń
przed tymi błędami? cdzie przebiega granica pomiędzy błędem a manipulacją?
Fakt, że granica ta jest czasami trudna do uchwycenia, nie oznacza, że nie nalę-
ży jej okreś|ac i z tym większą konsekwencją piętriować jednoztraczne mani-
pulacje.

Autorytct bieg|ego nie może stanowić usprawiedliwienia - dla organu
zamawiającego opinię - dla blędów w niej popelnionych w zakresie wie-
dzy, jaką organ ten jest zobowiązany dysponować.

Prrykład 2: brak popełnienia przestępstwa argumentem na rzecz przestęp-
stwa

Biegły stwierdza:

Realność drugiej z wymienionych wyżej umów (o nabycie wzorów umów),
podwaŻa okręślenie w umowie firmy X jako strony kupującej wzory umów,
chociaŻ właściciel tej firmy mógł dysponowaó takimi wzorami, poniewaz kie-
rował niegdyś placówką firmy Y wzory takie wykorzystującą.

Stwierdzenie, ie dostęp do sporządzonych przez kogoś wzorów jest równo-
Znaczny Z prawem ich wykorzystania we wtasnej działalności zarobkowej, ozna-
cza, Że np. kupowanie programów komputerowych przez osoby mające do nich
dostęp jest ekonomiczriebezzasadne. Stwierdzenie powyższe jest więc sprzecz-
ne z przepisami Prawa autorskiego i kodeksu karnego.

Wyrazanie tego typu poglądów kompromituje nie tylko wiedzę i kwalifrkacje
moralne biegłego, ale również kompromituje w analogicmym zakresie organ opi-
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nię taĘ przfmujący. Nie istnieje zaderr mechanizm, który przewidywałby kon-
sekwencje dla organu kontrolnego za posŁugiwanie się opinią która na gruncie
przepisów organowi temu manych sama jawi się jako sprzeczna z prawem'

Przykład 3: brak wiedzy fachowej biegłego na poziomie elementarnym

Biegły stwierdza:

Zważrywszy na fakt, iż podmiot X, nie zawierał umów finansujących dosta-
wy własnych produktów, tylko kontrakty sprzedazy swoich produktów na rzecz
firm leasingowych' zlecenie doprowadzenia do zawarcia umów finansujących
dostawy tych produktow bezcelowe.

Stwierdzenie biegłego jest absurdalne już w kontekście ustawowej definicji
leasingu''' ponieważ:

- dzięki zawarciu umowy leasingowej wclrodzi w życie umowa sprzedażzy
produktów, której producent jest stroną

- dzięki umowie leasingu producent sprzedaje więc produlłly i otrzymuje
zapłatę.

Powyższe stanowi oczywiste uzasadnienie faktu, że producent jest iywotnie
zainteresowany doprowadzeniem do umowy leasingu' jako warunkującej moŻ-
liwość kupna jego produktów. Twierdzeńe, Że z|ecarie przez producenta zawar-
cia umowy leasingu byto ekonomiczniebezzasadne, poniewainie on zawiera
umowy finansowania, oznacza tyle samo, ile stwierdzenie, ie producent nie ma
interesu wspomagać klierita w pozyskaniu środków finansowych na zakup jego
produktów.

W efekcie naleiłoby zakwestionować rabaty, jakie producenci udzielają fir-
mom leasingow}rrn, czy prowizją jakie kazdy sprzedawca płaci bankowi z tytułu
przyjęcla zapłaty kartą kredytową. Umając bezpośrednią relację formalną jako
kryterium zasadności ekonomicmej, nalezałoby również zakwestionować stara-
nia adwokata o uniewirrnienie klienta, ponieważ to nie adwokat jest oskarżony'

Powstaje tu retoryczne pytanie: czy wiedza z zakresu kodeksu cywilnego
dotycząca wprowadzonego niedawno, a wcześniej rozlegle dyskutowanego Za-
pisu na temat leasingu, powinna być częścią wykształcenia osób zajmujących
się z urzędu przestępstwarni gospodarczyml?

Przyklad 4: manipulacj a treścią materiałów zródłowych

Biegły stwierdza:

Niejasno określony w umowie rodzaj działań zleconych firmie X sprowadzał
się do prowadzenia negocjacji, co w oczy.rvisty sposób ozrlaczało udział w nego-
cjacjach z kontrahentami.

17 A.t.709 k'c., por. również: M' Kramarek, Leasing jaka metodafinatlsov'ania pzedsiębior-
stlya w Sytuacii kryzysu, PTE, Kraków 2005' s. l 49.
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Pełny zapis przedmiotowej umowy brzmi natomiast:

Zleceniodaw ca ZIęca Zleceniobiorcy podj ęcie działań zmierzający ch
- do pozyskiwania nowych rynków,
- do prowadzenia działalności w dziedzinie finansowania ushug produkcyj-

nych dla odbiorców Zleceniodawcy,
aw szczególności:
- prowadzenie negocjacji w celu sfinansowania umowy dostaw,
_ zbieranię i weryfikowanie informacji o potencjalnych kontrahentach oraz
- prowadzenie monitoringu transakcji zawieranych pomiędzy producenta-

mi i ich odbiorcami, a w szczególności w powiązaniu z największym odbiorcą
Zleceniodawcy.

W ramach umowy Zleceniodawca zleca również podjęcie dnałań w celu usta-
lęnia mozliwości zmiany sposobu finansowania dostaw produklów Zlecenioda-
wcy.

Prz5Ąoczony zapis umowny jest więc precyzyjny i zrozumiały. Skoro biegĘ
sam deklaruj e, Że nie rozumie tego zapisu, to oznacza, ie przyznaje swój brak
kompetencji do oceny jakichkolwiek tekstów z praktyki. Rómjca między Sposo-
bem, w jaki cel umowy został faktycznie opisany, a jego oceną dokonaną przez
biegłego świadczy o dokonanej manipulacji.

Cyowany już specjalista w zakresie procedur kamych postawił pytanie: ja-
kie są fakĘczne powody powoływania bieglych pozostających w zależności
slużbowej od zlecającego opinię? W rezultacie praktyk Zobrazowanych przy-
toczonynri przykładami powstaje kolejne py'tanie: na ile odpowiedzialność za
ewidentne manipulacje powinna obciążać nie Ęlko bieglego, ale również or-
gan z|ecający i przyjmujący opinię?

Ułatwieniem w zna|ezieniu odpowiedzi i wskazaniu relacji pomiędzy for-
malnymi wymogami, jakie powinien spełniać biegĘ, a merytorycznymi efek-
tami jego pracy moze stanowió fak., Że podane przykJady pochodzą z opinii
biegłego będącego pracownikiem organu jązlecającego. Usprawiedliwienia nie
moze tu więc stanowić brak wiedzy fachowej tak zlecającego, jak i wykonują-
cego opinię.

Wnioski

1. Wysoka jakość usfug biegłego sądowego - na etapie, na któr1rm wy-
kształcenie sędziów rzadko jest adekwatne do skomplikowanej materii gospo-
darczej -' nabiera wartości szczegolnej'

2. Prawo przedłożenie opinii biegłego - o statusie bezstronnej i o mocy
dowodu w sprawie -- tylko przez ocentającego powoduje z uwagi na ,,bilans
autorfietów'' zamianę ustawowego obowiązku udowodnienia winy przez sta.
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wiającego Zarn)ty na konieczność udowodnienia niewinności przez kontrolo.
wanego.

3. Ustawodawca nie zapewnlł skutecznie respektowania formalnej dyrek-
tylvy bezstronności biegłego. obowiązujące zasady powoĘwania przez organ
kontrolujący biegłego mającego posiadać status obiektywnego nie gwarantują
bęzstronności' Bezstrorrnośó biegłego stanowi w państwie prawa wartość, która
musi byó chroniona nawet za cęnę rezygnacji z usług biegłych mogących byó
stronniczymi in spe.

4. Prawo do równoległego przedkładania przez kontrolującego i kontrolo-
wanego ekspertyz autorstwa osób dysponujących odpowiednim przygotowa-
niem fachowym o tożsamym statusie w aspekcie dowodowym i statusie bez-
stronności jest warunkiem koniecznym zracjonalizowania procesu oceny zda-
rzeń gospodarczych. opinie takie nie pretendowałyby do Statusu bezstronnych,
lecz stanowiły fachową ocenę Stanu faktycznego.

5. Kluczowy aspekt przydatności specjalistycznej opinii jako punktu odnie-
sienia przy ocenach dokonywanychprzez nięfachowców ma jej metodologiczna
,,przejrzysLośc''' Dla adresata nie może stanowić zagadl<t, co w opinii stanowi
przloczenie faktu, co cy'tat, co interpretację, co wtriosek biegłego. Uwidocznie-
nie toku wywodu: oddzielenie przesłanek od wniosków i zasad, na podstawie
których je stbrmułowano, powinno stanowić warunęk konieczny uznania opinii
za przydatną. Wnioski muSZą być formułowane z okeśleniem prawdopodo-
bieństwa ich poprawności. Dopiero opinia ukazująca tok wyvodu biegłego i wska-
zująca jego wątpliwości stanowi cz5Ąelny punkt odniesienia dla niefachowców.

6. Prawo przedkładania opinii jako punktu odniesienia przy rozstrzyganiu
o kwalifikacj i zdarzeń gospodarczych musi zostaó związane z odpowiedzialno-
ścią za jej treśó. Przedkładając dowód Strona ponosi odpowiedzialnośó za jego
jakość' Patologiczne przypadki (ak opisany), gdy organ powołany do nadzoru
przestrzeganiem prawa przedkłada opinię zawierającąpoglądy Z prawem sprze-
czne, powinny być traktowane jako przestępstwo. Przestępstwo to jest szcze-
gólnie szkodliwe społecznie, poniewaz stanowi nadużycie szczegolnych upraw-
nień mających stuzyó zwa\czanju przęStępstw, a nie manipulacjonr mvia;zanych
z ich sztucznym keowaniem.

7. Biegli sądowi llluszą posiadać zweryfikowane kwalifikacje fachowe'
O przyznarllu im tego statusu decydowałby organ kontrolno-egzaminacyjny. Nie
ma zadnego powodu, żeby kwalifikacje biegłego sądowego odbiegały in minus
od kwali|rkacji, jakich już dawno wymaga się od maklera, doradcy inwestycyj-
nego CZy biegłego rewidenta' Wymogiem skutecznie gwarantującym merflo-

ryczny poziom biegłych jest koniecznośó okresowego odnawiania uprawnień.
Równocześnie organ kontrolny sprawowałby nadzór nad jakością opinii spo-
rządzany ch przez bie gły ch.

8. Niezbędne jest uruchomienię rygorystycznych mechanizmów odpowie-
dzialności biegĘch za tr eść opinii.
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Kulturę myślenia uporządkowanego oraz odpowiedzialność za wyrażane po-
glądy należy w przypadku biegłych nie tylko propagować, ale i konsekwentnie
egzekwować. Szybsze jest nauczenie specjalistów z poszczególnych dziedzin
wyrazaria opinii w postaci przydatnej organom kontrolnym niż nauczenie or-
ganów kontrolnych wiedzy specjalistycznej. W usunięciu skutków braku wie-
dzy fachowej może skutecznie pomóc instytucja biegłego, o ile zapewni się jej
niezbędną j akość formalną i merytoryczną.

W sytuacji, gdy wyrobienie sobie ostatecznego poglądu wymaga Supere-
cenzji, Zaproponowany tryb wyrazania stanowisk przez specjalistów reprezen-
tujących Strony tworzy solidny punkt wyjścia dla jej sporządzenia. Superbiegły
powinien byó powoływany wyłącznieprzez sąd i wyłącznie z grona wybitnych
specjalistów, których wiedza znajduje swoje potwierdzenie w realnych dokona-
niach zawodowych, a nie poprzezi|ośó dyspozycyjnych opinii.
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ótreszczenle

W postęporvaniach gospodarcrych biegły przĘmujc w istocie rolę interpretatora niezrozumia-
łych dla kontrolującego okoliczności, c:ryli w rezultacie,,supcrsędziego''. Im bardziej specjalistyczry
.|cst przcdrniot opinii, w tyn większym stopniu ocena biegłego determinuje stanowisko organu' który
posiada skądinąd niezawisłe kompetcncje do oceny stanu faktycmego.

Ańykuł doryczry wzajcrnnych rclacji porniędzy forma|nym trybem powołyvania biegłego, jego
bczstronnością i lnerytoryczrąjakością sporządzanych opinii. Autor wskazuje nieprawidłowości, do
jakich dochodzi dzięki moŹliwości przedkładania opinii tendencyjnych jako opinii bezstronnych.
W oparciu o pv,ytaczane przykłady z praktyki uwidocmia mechanizmy i nader szkodliwy wptyw
tcgo proccdcru na rozwój Ącia gospodarczego oraz na koszry i skuteczlość działan organów wy-
tniaru sprawicdliwości.

Artykuljcst napisany w konwencji tro.ski o poszanowanie praw ocenianego, jak również o sku-
tccznośĆ nadzoru nacl pzcsh.zeganicm prarva w iciu gospodarczym. Autor podkreślą że prawo
przedłoŹenia tzw. opinii bczstronnego biegłego tylko przez ocerriającego powoduje z uwagi na ,,bi.
larls autorytctów'' zamienicnio ustawowego obowiązku udowodnienia winy na koniecmość udowod-
nicnia nicwinności.

Na zakończenic stbnnułowano zasady, których przestrzeganie ma zapobiec naduĄwaniu insty-
tucji biegłcgo i zapewnić odpowiedzialnośc przedkładającego opinię zajej treść.

The Expert's Role in the Evaluation of Justness of Business Decisions

Summary

ln busincss proccdurcs, źm expeft actually becomes a.n interpreter of those circumstances which
arc ntrt clcarly undeIstood by thc controlling authority, in other words' an expeń becomes a ,'super
judgc". 'fhc 

morc specialized is the area of expcrt opinion, thc more the opinion will affect the attitu-
dę tl|thc controlling authońty cvcn though the latter is an indęendent body having thc comp€tence
to cvaluate thc fbctual state ofaffairs.

This papcr tacklcs the issue of intcrrelations between the formal lnanner of appoinhnent of
expr:fis, thcir irnpartiality and the intrinsic quality of cxpert opinions. Thę author indicates some
irrcgularitics brought about by thc possibility of presenting biasod opinions as impartial ones. The
author ha.s uscd fhcts fiorn rcal life to illustrate the mechanisms and the extremely detrimental effect
ofsuch dcalings on the growth ofbusincsscs and on thc cost and efficient performance oflaw enfor-
ccrnent authoritics.

-fłle author's prirnary conccms are a respect for the ńghts of the controlled paĘ and for the
cfl'cctivc control ovcr thc observance of law in economic life. 

'l-he autor emphasizes the f'act that the
coItstitutiona| rcquirenrcnt to provc gui|t is ręIaccd by the necessity to prov€ one's innocence as, in
the contcxt o| ..balance of authorities''' only the controlling authońty is entitled to submit what is
rcfl'rctl to as an unhiascd cxpcrl opinion.

To end with, some pńnciples of which the observance is expected to prevent the misuse of the
institution of expert and to hold the submitting paĘ accountable tbr the contents of the submitted
opinion arę fbnnulated.

I
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Miejsce polityki handlowej w mechanizmie
w sp ó ln otow ej p o lity k i zagr un ic zn ej

1. Podstawy prawne wspólnotowej poliĘki zagranicznej

Prawne podstawy polityki zagranicznej stworzone przez Tra\<tat Rzymski
z marca |957 r, uzasadniają posŁugiwanie się terminem wspólnotowa poliĘka
zagraniczna. Polityka ta romv1jana była równolegle do postępów w wewnętrz.
nej integracji gospodarczej. Potrzeba zewnętrznej polityki wynikała zkoniecz-
ności ochrony spójności wspólnego rynku oraz z wyboru promowania intere-
sów Wspólnoty Europejskiej na scenie międzynarodowej' W efekcie wykształ-
ciĘ się trzy twy zewnętrznych polityk ekonomicznych:

- jednolite ręguty impońu dóbr do (IE,
- dwu- i wielostronne układy handlowe między UE a irrnymi podmiotami,
- handel, pomoc i współpraca z krajami rozwijającymi się.
Mimo że w sensie przedmiotowym wspólnotowa polityka zagraniczna doty-

czy w większości kwestii ekonomicznych, to jednak nie jest wyłącznie tzw. dy-
plomacją ekonomiczną. Jej zastosowanie niesie bowiem określone skutki poli-
tyczne' Zatem w pełni zasadne jest użyrvanie pojęcia wspólnotowa polityka za-
granrczna .

2. P o dstawy tr aktatowe wsp ólnotowej p olityki zagranicznej

Unia oddziafuje na otoczenie zewnętrzne środkami ekonomicznymi i dyplo-
matycznymi. Srodki ekonomiczne (wykorzystywane zwł.aszcza w polityce han-
dlowej) mają podstawę w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską i w
Traktacie o Unii Europejskiej.

Traktat R4mski postanawiał, że państwa członkowskie, powotując do Ącia
EWG, stworzyły podwaliny pod ,,wspólny rynek'', którego pierwszym etapem
była unia celna' Rozdzjał III Traktatu ustanowił wspólną politykę handlową

. R. Zięba, Unia Europejska jako aktor stosunkow międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe
Scholar, Warszawa 2003. ss. 54-55.
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(CCP). Kluczowy art. 1l0 (obecnie art. l3l) stwierdza, ietworząc unię celną
państwa członkowskie będą działać we wspólnym interesie, na rzecz harmonij-
nego rozwoju handlu światowego, znoszenia ograniczeń i obnizania barier cel-
nych. W art. 1 13 (obecnie 133) są natomiast zebranę zasady ogólne wspólnej po-
lityki handlowej w odniesieniu do przęływu towarów, a art. 228 (obecnie 300)
daje podstawę do zawierania przez Wspólnotę porozumień o handlu o współ-
pracy gospodarczej zkajamt trzecimi i organizacjami międzynarodowymi. Art.
23B (obecnie 310) dotyczy preferencyjnego dostępu do rynku WE, wspóĘracy
gospodarczej i technicznej' pomocy finansowej i możliwości ewentualnego
członkostwa. Art.235 (obecnie 308) stwierdza, ie: ,,Jeżeli działanie Wspólnoty
okaze się niezbędne do osiągnięcia w ramach funkcjonowania wspólnego ryn-
ku, jednego z jego celów, a niniejszy Traktat nie stwarza koniecznych upraw.
nięń, Rada stanowiąc jednomyślnię na wniosek Komisji i po konsultacjach z Par-
lamentęm Europejskirn, podejmuje właściwe środki''. Traktat z Nicęi wprowa-
dztł ważme rozszerzenię kompetencji Wspólnoty w ksztahowaniu stosunków ze-
wnętrznych, w dziędzinach współpracy gospodarczej, finansowej i technicznej,
które zostały wyaźrie określone jako komplementame wobec kompetencji przy-
sługujących państwom' Nowy art. 181a stworzył podstawę prawną do zawiera-
niaprzez Wspólnotę umów z państwami trzecimi, które nie sąpaństwami roz-
wijającymi się'

Drugim obszaręm polityki zagranicznej WE jest współpraca na rzecz roz-
woju. Prowadzona w tym obszarze działalność WE określana jest mianem po-
lityki pomocowej, polityki rozwojowej bądŹ polityki współpracy na rzecz roz-
wo.iu. J€1celem jest promowanie postępu ekonomicznego i politycznego w kra-
jach rozwijających się. Traktat o EWG odnosił się jedynie do stosunków EWG
z krajami i terytoriami zamorskimi. Część IV tego Traktatu (art. 13l.136) regu-
lowała kwestie stowarzyszenia ze Wspólnotą krajów i terytoriów zamorskich,
które mają szczego|ne powiązania z Francj6 Holandią WielkąBrytanią i Danią
oraz Zapewniała towarom z tych obszarów bezctowy dostęp do rynku EwG.
W praktyce WE udziela pomocy rozwojowej krajom rozwijającyn się niejako
w uzupełnieniu programów wspótpracy rozwojowej realizowanych przez pan-
stwa członkowskie' Formalną podstawę do podjęcia przezWE polityki współ-
pracy na rzecz rozwoju stworzył dopiero Traktat z Maastricht o Unii Europej-
skiej (Tytuł XVID. Art. 130u Traktatu stwierdza, że polityka Wspólnoty w tej
dziedzintę j est komplementarna do po lityk prowadzony ch przez państwa człon-
kowskie'.

Istnieje zatemwyraźna róźmica między dwoma rodzajami wspólnotowej po-
lityki zagrantcznej, d' między wspólną polityką handlową a polityką wspóĘra-
cy na rZęcZ rozwoju. Pięrwsza zastąpiła narodowe polityki handlowe. Natomiast
druga uzupełnia narodowe polityki pomocowe. Np. WE ma wyłączną kompe-
tencję do ustalania wspólnej taryfy celnej z krajami spoza UE, podczas gdy

' Ibide' ' ' ,  ss. 5ó-57
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pańStwa członkowskie mają prawo negocjowania i zawierania umów o współ-
pracy rozwojowej z krajami trzecimi oraz do wprowadzania środków protek-
cyjnych na import spoza UE. Jednak środki ochrony własnego ry,rrku powinny
uzyskać autoryzację Komisji.

3. System decyzyjny

Formułowanie i prowadzenie zewnętrznych polityk ekonomicznych Wspól-
noty Europejskiej opiera się na,,metodzie wspólnotowej''. Polega to na tym, ze
przeważająw niej procedury wypracowywania wspólnego stanowiska państw
członkowskich i organów ponadnarodowych. Głównym organem decyzyjnym
Wspólnot Europejskich jest Rada, z\|ana RadąUnii Europejskiej. Posiada ona
uprawnienia inicjatyrvne, legislacyjne, kontrolne i nominacyjne.'. W zależności
od rozpatrywanego zagadnienia decyzje Rady mogą byó podejmowane zwyl<łą
większością większością kwalifikowaną lub jednogłośnie. Metoda wspólnoto-
wa w}rynaga, by Rada Unii Europejskiej jako organ reprezentujący interesy i sta-
nowiska państw narodowych ściśle wspóĘracowała z Komisją Europejską z ko-
lei Komisja współdziała z Parlamentem.

Rada/Komisja. Rada, zajmując się sprawami wspólnej polityki handlo-
wej, do połowy 200f r. funkcjonowała jako Rada do spraw ogólnych, a w spra-
wach wspóĘracy na rzecz rozwoju jako Rada do spraw Współpracy Rozwojo-
wej. Zgodnie z ustaleniami przyjętymi w Sęwilli f6 częrwca2002 r., odf2lip-
ca f002 r. Rada, zajmując się całoksztattem stosunków zewnętrznych, w tym
handlem zagranicznym, wspóĘracą rozwt-tjową i pomocą humanitamą działa
w formule Rady do spraw ogólnych i Stosunków Zewnętrznych. Rada zawiera
wszelkie układy między Wspólnotą Europejską a krajami nieczłonkowskirni
i orgarizacjami międzynarodowyrrri, w tym zewnętrzne umowy handlowe i tzw.
umowy pomocowe. Rada i Komisja odpowiadają zazapewnienie zgodności ne-
gocjowanych umów z politykami i regułami wewnętrznymi Wspólnoty.

Specjalne ograniczenia są stosowane w odniesieniu do negocjacji w Spra-
wach handlu usługami i własnością intelektualną. Traktat o WE upoważnił Ko-
misję do prowadzenia negocjacji tylko wtedy' gdy Rada jednogłośnie udzieliła
jej upoważnienia (art. l33 i 300 TwE). Traktat Nicejski prowadził dla tego za-
gadnienia korektę. Polega ona na rozszerzeniu procedury głosowania kwalifi.
kowaną większością głosów przez Radę udzielającą upowaznienia Komisji do
rokowań i zawierania umów dotyczących handlu usługami oraz handlowych
aspektów własności intelektualnej . Zmlany wprowadzone Traktatem Nicejskim
w zakresie wspólnej polityki handlowej są próbą włączenia się UE do promo-

r I. Rutkowska, od l|spólnot Europejskich do Unii Europejskiej, t. |||.. Ekononiczne i pralt,ne
podstawy oraz ewolucja integracji zachodnioeuropejskiej, 

.lVyd. 
Zachodniopornorskicj SzkoĘ

Bimesu. Szczecin 1998. s.33.
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wanej przez WTo idei liberalizacji handlu we wszystkich sektorach usług oraz
w zakresie własności intelektualnej. Nadal nie udało się jednak włączyó spraw
zagranicznych inwestycji bezpośr.ednich do zakesu wspólnej polityki handlo-
wej". Wedfug wielu ekonomistów'utrzymanie wymogu jednomyślności w licz-
nych sprawach dotyczących wph daje każdemu państwu członkowskiemu na-
rzędzie unrożliwiające w procedurze zawięrania umów międzynarodowych, sta-
wianie Żądań koncesji niezwiązanych z handlem' Ponadto daje państwom nie-
członkowskim mozliwość wywierania wpływu na państwa należące do UE, co
dla całej wspólnoty moŻe okazać się szkodliwe, zwłaszcza moŻe to ograniczaó
jej zdolnośó do działania na arenie międzynarodowej. W efekcie zdaniem tych
ekonomistów siła negocjacyjna Europy, zwł'aszcza w zestawieniu z takimi po-
tęgami, jak USA i Japonia, została ograniczona.

We wszystkich negocjacjach umów międzynarodowych Komisja pracuje
w ramach mandatu ustanowionego przez Radę i prowadzi rokowania w konsul-
tacji ze specjalnymi komitetami. Komitety te są powoĘwane przez Radę do
wspomagania Komisji w prowadzeniu rokowań w ramach mandatu ustanowio-
nego przez Radę' Komitety te spełniają funkcje kontrolerów państw członkow-
skich w czasie negocjacji i tyn samym zwiększają przewagę Rady nad Komi-
Sją W sprawach Zewnętrznych umów handlowych występuje specjalny Komi-
tet wspierający Kornisję w prowadzeniu rokowań. Komitet ten złożony jest ze
Stałych Przedstawicieli (COREPER) lub wyŻszych urzędników odpowiedzial-
nyclr w palistwach członkowskich za zewnętrzną politykę handlową.

Zewnętrzne układy handlowe oraz większość porozumień dotyczących wspóŁ
pracy rozwojowej są zatwierdzanę przez Radę UE kwalifikowaną większością
głosów. Jedynie umowy stowarzyszeniowe wymagają jednomyślnej decyzji Ra.
dy i akceptacji Parlamentu EuropejskiegoÓ.

Komisj a/Parlament. Prowadzenie zewnętrznych polityk ekonomiczrrych WE
zostało powierzone Komisji. Do czasu przeprowadzenia reorganizacji Komisji
w |999 r. przez Romano Prodiego.miała ona rozbudowaną i mało przejrzystą
strukturę. Składały się na nią trry różme Dyrekcje Generalne ds. Stosunków Ze-
wnętrznych i jedna ds. WspóĘracy Rozwojowej. Ponadto kompetencje Komisji
w zakesie wspólnotowej polityki zagranicznejbyĘ rozdzielone pomiędzy sze-
ściu komisarzy. Czterech z nich zajmowało się określonymi regionami geogla-
ficznymi:

- pierwszy miał w swojej kompetencji: Amerykę Północną Daleki Wschód
(w tym Japonię), Australię i NowąZelandię, oECD i WTo,

'R. Zięba, Unia Europejskn..., ss. ó2-63.
' H. G. Krenzlcr, Ch. Pitschas, Progress or Stagnation?: The Common Commercial policy After

Mce, ,,European Foreign Affairs Review" Vol. 6, Issue 3, Autumn 2001, ss. 312-313.
6 R. Ziębą Unia Europejska..., s. 64.
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drugi: Europę Srodkową Rosję i nowe niępodległe państwa w Europie
Wschodniej, T'rcję, Cypr i Maltę. odpowiadał on tez za prowadzenie Wspól-
nej Polityki Zagranicznej iBezpieczeństwa (II filar UF),

_ trzeci., kraje potudniowych wybrzeŻy Morua Sródziemnego, Bliskiego
Wschodu, Ameryki Łacińskiej, Azj i Pofu dniowo-Wschodniej . odpowiadał też
za wspóĘracę Północ-PoŁudnie,

_ czwarty: Afrykę, kraje Karaibów i Pacyfiku.
Pozostali dwaj komisarze mięli swoje zakresy określone funkcjonalnie: po-

moc human itama or az sprawy ekonomiczno-fi nansowe' .
Reorganizacja przeprowadzona przez Prodiego polegała na utworzeniu no-

wej Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych' która zastąpita trzy Dy-
rekcje Generalne. Koordynowanie wszystkiclr zewnętrznych polityk przekazał.o
zostało przewodniczącemu Komisji. W formułowaniu zewnętrmych polityk eko-
nomicznych bierze takŻęudział Parlament Europejski, choć jego rola jest w tym
zakresie ograniczona. Spod jego kompetencji i kontroli wyłączone Są ZęWnętrZ-
ne wspólne porozumienia handlowe. Rada Unii tylko je konsultuje z Parlanren-
tem. Wyjątek uczyniono jedynie dla umów o współpracy i stowarzyszeniu, któ-
re mogą być zawarte tylko po uzyskaniu aprobaty Parlamentu' Zgoda Parla-
mentu jest także wymagana dla przystąpienia nowych członków do UE.

Ponadto w Zewnętrzne stosunki ekonomiczne jest także angazowany Euro-
pejski Trybunał Sprawiedliwości, jeżeli Rada, Komisja |ub państwo członkow-
s|<:e zaŻąda opinii prawnej.

4. I nstr um e nty w sp ó lnotow ej p o lity ki za gr a n ic Zn ej

Zgodnie z modelem B. White'ao instrumenty wspólnotowej polityki Zagra-
nicmej mozna podzielić natrzy grupy: ramowe, regulacyjne, wymuszania.

InstrumenĘ ramowe (struktura|ne) obejmują zakres układów celnych i han-
dlowych, o wspóĘracy, Stowarzyszeniu i paltnerstwie. Są zatem ranry, przez któ-
re Wspólnota moŻę udzielać pomocy, koncesji ekonomicznych i różnego typu
uprzywilejowania, np. liberalizacja handlu, subsydia.

Prowadząc natomiast wspólną zewnętrmąpolitykę na rZęcZ rozwoju IJE, sto-
suje programy wieloletnie i wspólne działarua. Politykę tę nalezy jednak trak-
tować wyłącznie jako uzupełniającą' Kraje członkowskie mogą bowiem współ-
pracować z państwami trzęcimi i organizacjami międzynarodowymi nięzależnię
od Wspólnoty i tylko w miarę potrzeb koord1mowaó swoje działania na rzęCZ
współpracy rozwojowej.

7 F. Cameron, Building a common foreign policy: do instittttions natter? , w: A common foreign
policyfor Europe? Competingvisions ofthe CFSP, J. Petcrson, H. Sjursen (red.), Routledge, London
l998' ss.62.ó3.

" B. Whitą Understanding European Foreign Policy, Houndmills, Palgrave 200l, s' 56'
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Instrumenty regulacyj ne obej muj ą środki polityki handlowej wypracowa.
ne przez. Komisję Europejską które stosowane Są w celu przeciwdziałania nie.
uczciwym praktykom w handlu ze stronami trzecimi. Traktat Rzymski (art. 113)
zobowięał Komisję do monitorowania realizacji umów handlowych i rozwią.
zywania powstałych sporów handlowych , a taV'że do stosowania różnych instru-
mentów operacyjnych.

W ramach wspólnej polityki handlowej Wspólnota ma do dyspozycji cztęry
główne protekcj onistyczne instrumenty:

wspólna taryfa zewnętrznanatowary importowane spoza Unii,
kwoty importowe,
środkl antydumpingowe,
dobrowolne ograniczenia eksportowe.

Prócz nich Wspólnota korzysta z kilku mniej ważnych środków ogranicza-
nia wolności handlu:

promowanie ekspoftu,
opłaty wyrównawcze,
klauzule ochronne,
świadectwa pochodzenia (owarówq.

W erze tzw. nowego protekcjonizmu, w latach 80., bariery pozataryfowe ja-
ko sposób regulacji handlu stały się ważniejsze od ograniczeń taryfowych,prze.
widzianych we wspólnej taryfie zewnętrznej. Bariery pozataryfowe obejmują
takie irrstrumerrty, jak: dobrowolne kwoty eksportowe, układy o uporządkowa-
nym dostępie do rymku, kwoty taryfowe oraz Znanejuz i stosowane wcześniej
porozunrienia, np. Układ Tekstylny z |9,74 r., który po wygaśnięciu w 1995 r.
został zastąpiony nowym Układem w sprawie Tekstyliów i odzieŻy. Układ ten
ma w ciągu l0 lat dostosować handel towarami tekstylnymi do reguł Swiatowej
organizacji Handlu. Wrazz przyjęciem w l984 r. Nowego Instrumentu Polityki
Handlowej (New Community Trade Instrument) cła antydumpingowe i antysub-
webcyjne zostały sformalizowane i często uzywane' szczegóInie wobec państw
Europy Srodkowej i Wschodniej oraz Chin. Po zakończeniu Rundy Urugwaj-
skiej GATT instrument ten został zastąpiony nową Regulacją Bańer Handlo-
wych ('frade Barriers Regulations - Council Regulation 3286194). Konlcrety-
zację tych nowych barier stanowią środki przeutidziane w trzech aktach Rady:

Council Regulation 384196 z22 grudnia l995 r. o środkach antydumpin-
gowycłr,

Council Regulation 26191 z 6 paźĄziemika 1997 r. o środkach antysub-
wencyjnych,

- Council Decision 2277196 ECSC z 28 listopada 1996 r' w sprawie środ.
ków antydumpingowych wobec państw niebędących członkami EW.WiSlo.

' Ch. A' Konrad, Dumping and Anti-dumping Measures front a Competition ąnd Allocation Per.
spective, ',Joumal of World Trade''' Vol. 3ó, Issue 3, June 2002, ss. 563-5,75.
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InstrumenĘ wymuszania Stanowią specyflczre środki regulacyjne o cha-
rakterze negatywnym. Instrumenty te stosowane Są wobec tych krajów, które
naruszyły norTny. Srodki te pozwalają na karanie tych krajów głównie poprzez
co fni ę ci e im pr zy znanych wc ześni ej przyw il ej ów ekonomic Zrry ch b ądź p oprzez
nałożenie sankcji ekonomicmych' Sankcje, jako forma wymuszania, podejmo-
wane Są zwykle jako wspólne działania w ramach WPZiB UE.

Polityka rozszerzania UE jest często wykorzystywana również jako przejaw
''wymuszania'' pożądanych z punktu widzenia Unii postaw nowych laajów. Jest
to na pewno środek łagodniejszy od karania i nakładania sankcji, pozatymna-
IeŻy go za|iczyc do środków pozytywnych i.łatwiejszy do uzgodnienia na forum
Unii niż stosowanie praktyk restrykcyjnych''.

5. Polityka handlowa we wspólnotowej poliĘlce zagranicznej
- ujęcie definicyjne i traktatowe

Z punktu widzenia teorii polityki zagraniczne1 termin,'stosunki zewnętrzne,,
sugeruje, że chodzi o całoksfałt polityk i relacji pomiędzy danym podmiotem
(zwykle państwem) a irrrrymi uczestnikami na scenie międzynarodowej' włącza-
jąc w to politykę zagranicznąi obronną. W przypadku Unii Europejskiej termin
stosunki zewnętrzne wydaje się problematyczny i bardzo delikatny ze względu
na zał,oienia o Suwerenności państw. od czasu utworzenia w l958 r. EWG wy-
raźnie widać, ze państwa członkowskie niechętnie odnosiły się do przekazywa-
nia Wspólnocie kompetencji w tych sprawach, gdyŻ ograniczałoby to ich suwe-
rennośó. ZgadzaĘ się jednaĘ że Wspólnotamoze, a niekiedy nawet musi (w przy-
padku choćby polityki handlowej) byó wyposażona w kompetencje w sprawie
niektórych aspektów, przynajmniej w tych uwazanych za mniej wrażliwe poli-
tycznie, w obszarze zewnętrznych stosunków ekonomicznych. Polityka w tym
obszarze często jest określana jako low policy, w przeciwieństwie do politycz-
nie bardzi^ej delikatnej high policy w dziedzinie dyplomacji tbezpieczenstwa mi-
litamego''.

Prawo Unii Europejskiej nie precyzuje pojęcia wspólnej polityki handlowej.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości przyjął zasadę szerokiej interpretacji po-
jęcta polityka handlowa. M.in. stwierdz1ł, żę obejmuje ona w w1tniarze wspól-
notowym te same treści' co narodowa polityka handlowal3'

Do chwili obecnej nie uksztahowało się jednolite pojęcie polityki handlowej
UE lub wspólnej polityki handlowej (wph). Równiez w odniesieniu do celów
i zadań wph wykazywane są różne podejścia.

'o R. Zięba, Unia Europejskn...' s. ó7.
' ' B. White, Understanding European..., s.51.
l2 R. Zięba, [-'/nia Europejska.'., ss. 54-55.
.. E. Latoszek, Konsekwencje przyjęcia pnez Polsltęwspólnej polityk handlowej Unii Europej-

stleT,,,Ekonomista' 2/2000, s. 253.
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I. W interpretacji Komisji Europejskiej dominuje podejście instrumentalne:
wph to v,szystkie środki regulujące handel zagraniczny z krajami trzecimi.

II. W interpretacji Europejskiego Trybunafu Sprawiedliwości przyjęto zasa-
dę szerokiej interpretacji tego pojęcia, choć brak jest jednoznacznego określe-
nia: pojęcie wph obejmuje w sw.vm vvymiarze wspólnotowvm te same treści, co
narodowa polityka handlowa. Zgodnie zaś z interpretacją systematyczną i ewo-
lucyjnąTrybunał podkreś|ił ścisłe powięanie przepisów traktatovych w h,vestii
wph z przepisami doĘczącymi realizacji jednolitego rynku europejskiego|a.

III. Wph w ujęciu traktatowym:
1. Traktat Paryski, traktat założycielski Ewwis z 1 maja 1953 r' nie dęfi-

niuje pojęcia wph, choć posfuguje się jej środkami. Znosi bowięm cła i inne
opłaty o podobnych skutkach, a takŻe ograniczenia ilościowe między lcajami
członkowskimi w sektorze węgla i stali.

2. Tral.d"at Rzymski z I stycznia 1958 r. jako traktat załozycielski EURO-
AToM-u nie sprecyzował pojęcia polityki handlowej, choć ustanowił zniesie-
nie ceł i innych opłat o podobnych skutkach oraz ograniczeń ilościowych mię.
dzy krajami członkowskimi w ramach wspólnego rynku energii atomowej. Na-
tomiast jako traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (Wspól-
notę Europejską) w preambule zawiera deklarację sygrratariuszy, Że dzięVj wspól-
nej polityce handlowej pragną przyczynić się do stopniowego usuwania ograni-
czen w wymianie międzynarodowej. Główne elementy tej polityki zostaĘ za-
wańe w części Wspólna Polityka Hand|owa Traklatu Rzymskiego (art' 110-
- l  16 ,  obecn ie  131-134) :

- art. 110 przewidywał utworzenie unii celnej, czyli zniesienie ceł przywo-
zowych i wywozowych między palistwami członkowskimi oraz ustalenie wspól-
nej taryfy celnej wobec kajów trzecich. okres przejściowy miał trwać 12 lat
i składać się z trzech czteroletnich etapów, tj. 1958-1962, |962-1966, 1966-1970'
W rzeczywistości pełna eliminacja ceł pomiędzy krajanri wspólnoty nastąpiła
już póhora roku przed ustalonym terminem - l lipca l968 r.,

art. l 13 formułował zasady, na których miała się opierać wph. Ustalał po-
nadto, ie kwestie dotyczące zmiany taryf celnych, zawierania układów celnych
i handlowych' liberalizowania dostępu do rynku, ujednolicania środków chro-
niących rynek wspólnoty, harmonizacji środków polityki eksportowej (dumping
lub subwencje) będą leżeó wyłącznie w kompetencji organów wspólnoty, d.
Komisji i Rady, działających w imieniu j narzecz poszczególnych krajów człon-
kowskich,

art. 1 l5 przewidywał, że jeśli na skutek stosowania środków wph w któ-
rymś z państw członkowskich wystąpią trudności gospodarcze, to kraj ten moze
wprowadzić niezbędne dodatkowe środki ochronne pod warunkięm, że wybie-
rze te, które spowodują najmniejsze zaVJocenia w funkcjonowaniu wspólnego

Ia w. weidentbld, W. Węssels, Europa od A do Z. Podręcznik inregracji europejskiej, Wydaw.
nictwo Wokoł nas, G\iwice \999, ss'.10-.15.
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r}mku' Z wyjątkiem bardzo nagłych sytuacji zastosowanie tych środków musi
byó poprzedzone konsultacjami z Komisją. Ponadto Komisja uzyskała upraw-
nienia do zawieszenia w kazdym momencie ich stosowania''.

Głównę zasady wph sprecyzowane w latach 50' nie ulegĘ zmianie, choć
Trakat Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht) wprowadził. znianę numeracji
aftykułów i poprawki porządkujące. Zasady wspólnej polityka handlowej re-
guluje oddzielny Tluł, art. |31-|34 oraz art.300 Przepisów ogólnych i końco-
wych TWE. Podstawową zasadą wph j est oparcie j ej na zatoŻeniach unii celnej .
Wspólnota deklaruje bowiem dązenie do harmonijnego rozwoju handlu świato-
wego, Stopniowe usuwanie przeszkód w wymianie międzynarodowej oraz ob-
nizanie bańer celnych. Znoszenie ceł w handlu między państwami członkowski-
mi TwE traktuje jako sposób na podniesienie konkurenclności przedsiębiorstw'

Art. |3f TWE - państwa członkowskie Wspólnoty bez naruszania zobo-
wiązan w ramach innych organizacji zobowiązaĘ się do stopniowej harmoniza-
cji systemów wspierania eksportu do kajów trzecich, w takim wymiarze, by nie
zostały naruszone zasady konkurencji między przedsiębiorstwami wspólnoto-
wymi.

Art. 133 (dawniej 113) TwE określa zakres instrumentów polityki handlo.
wej, dla których obowiązująjednolite zasady stosowania: zniany taryf celnych,
zawieranie układów celnych i handlowych, instrumenty liberalizacji, polityka
ekspońowa, środki ochronnę w handlu stosowane w przypadku dumpingu lub
subsydiów. Zgodnie z opinią Trybunału Sprawiedliwości z l 994 r. przepisy te-
go artykułu dotycząteŻwymiany towarowej, transgraniczrego świadczenia usfug
(bez przepływu osób), środków ochronnych na granicy wobec..podrabianych
produlctów oraz innych naruszeń praw własności intelektualnej'o. W zapisach
wprowadzonych do TWEprzez Traklat Amsterdamski - art. 133 ust. 5 - do
wyłącznych kompetencji Wspólnoty, na wniosek Komisji i po konsultacjach
z Parlamentem na drodze jednomyślności, zaliczono także negocjacje międzyna-
rodowe i umowy dotyczące usług oraz własności intelektualnej, jeśli nie zostały
one objęte wprost art. 133' Natomiast zgodnie z Traklatem Nicejskim art. 133
ust. 5 został jeszczebardziej rozszerzony. Powyzsze działania zostaĘ za|iczone
do wyłączrrej kompetencji Wspólnoty na zasadzie kwalifikowanej większości
głosów. Ust. 6 arI. 1'33 precyzuje natomiast, że porozumienie nie możebyć za-
warte przez Radę, jeśli za:wiera ono postanowienia, które wykraczająpoza we-
wnętrzne kompetencje Wspólnoty, czyli np. prowadzą do harmonizacji prawa
lub regulacji państw członkowskich w dziedzinie, w której traktat wyklucza

,' Zasady ogólne polityki handlowej i ich ev,olucja, w: Unia Europejska' lntegracja Polski
z Unią Europejską' E' Kawecka-W;.rzykowską E. Synowiec (red.), IKCHZ, Warszawa l997, ss. 47-
.50; L. Ciamaga, E. Latoszek, Unia Europejskn, Podęcarik Akademicki, PWN' Warszawa l998, ss.
l 05- l 0ó.

'u Opinion l/94 WTO-GATS and TRIPS, !9941 ECR | - 526'7 at 5400-5403 and 5404-5406
za: Unia Europejskrł. Płzygotowania Polski do cztonkostwa, E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Symowiec
(red.), IKIHZ, Warszawa f00 l, s. 242.
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taką harmonizację, Wobec powyzszego umowy dotyczące handlu ustugami kul.
turalnymi, audiowizualnymi, edukacyjnymi, socjalnymi oraz zdrowotnlmi nadal
wchodzą w zakres kompetencji dzielonych między Wspólnotę i państwa człon-
kowskie. W efekcie negocjowanie tych umów wymaga' oprócz decyzji Wsp-ól-
noty podjętej zgodnie zart.300 TWE, wspólnej zgody państw członkowskich.,.

Art. 134 (dawniej 1l5) w części TWE dotyczącej wspólnej polityki handlo-
wej dąży do zapewnienia, by zastosowanie, zgodnie z traktatem, środków poli-
tyki handlowej przez państwo członkowskie nie napotkato próby ich obejścia,
np. przez pośredni napĘw towarów pochodzących spoza Wspólnoty, zaimpor-
towanych uprzednio przez inrry kaj członkowski tego ugrupowania. Dotyczy to
także sytuacji, w której rómice pomiędzy zastosowanymi środkami wspólnej
polityki handlowej prowadzą do trudności gospodarczych w jednym lub kilku
państwach członkowskich' W takich przypadkach Komisja za|eca metody nie-
zbędnej wspóĘracy między tymi państwami, a jeśli nie prTqosząone zadowa-
lających rezultatów, Komisja moŻę zęzwolić państwom członkowskim na pod-
jęcie środków ochronnych, których warunki i szczegoły ustala. W związku z pro-
cesem tworzenia rynku wewnętrznego wprowadzono jedynie pewne modyfika-
cje do tego ańykułu, dotyczące uniemożliwienia samodzielnego stosowania środ-
ków ochronnych przez państwa członkowskie bez powzięcia odpowiedniej de-
cyzji na szczeblu Wspólnoty. Dodatkowo ustalono, Że przy wyborze środków
ochronnych pńorlet mają te, które powodują najmniejsze zakłócenia w funk-
cj onowaniu wspól nego ry'nku.

Jak widać na podstawie omówionych artykułów, w TWE eksponowana jest
podstawowa rola Komisji Europejskiej w dziedzinie wspólnej polityki handlo.
wej. Do Komisji naleiy bowiem przygotowanie propozycji decyzji dla Rady,
mających na celu wdrazanie wspólnej polityki handlowej, rekomendowanie Ra-
dzie negocjowanie porozumień z państwami trzecimi oraz organizacjami mię-
dzynarodowymi, a po otrzymaniu upoważnienia od Rady otwarcie i prowadze-
nie negocjacji zgodnie z art. 300 TWE.

Wspólna polityka handlowa pozostaje w związku ze wspólnąpolityką zagra-
niczną ibezpieczeństwa' Związek ten dotyczy przede wszystkim problemu san-
kcji ekonomicznych (art. 301 TwE) oraz kontroli eksportu dóbr tzw. podwój.
nego zastosowania (dla celow cywilnych i wojskowych)r8. Ponadto wph stoi na
stanowisku respektowania czterech podstawowych wolności jednolitego ']rnku.
Art. 8A Jednolitego Aktu Europejskiego ustanawiania rynek wewnętrzny, poj-
mowany jako przestrzeń bez granic' w ramach której zagwarantowana jest swo-
boda przep,tywu towarów, osób, usŁug i kapitałów. Swoboda ta została zapew-

l7 Na temat kornpetencji WE w ramach wspólnej polityki handlowej zob. szerzej., P' Saganek,
Podziot kompetencji pomiędzy v,Sp|)lnoly Europejskie a patlstwa czlonkowskie, Wydawnictwo Pra-
wo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2002, s. l9 i n.

tB [Jnia Eurr.,pe.1ska. Przygotowania Polski..., E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), ss.
243-f45.
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niona na drodze usunięcia istniejących do końca |992 r' przeszkód ftzycznych,
technicznych i fiskalnych. W trakcie budowy Jednolitego Rynk-u zniesiono cła
i ograniczenia ilościowe, jednak pozostało jeszcze wiele przeszkód utrudniają-
cych rozwój wzajemnego handlu, np. rómice uregulowań technicznych, opoź-
nienia na granicach przy dokonylvaniu odpraw celnych, różsice w wysokości po-
datków i akcyz. W czerwcu l985 r. Komisja przedstawiła BiałąKsięgę, w któ-
rej zawarł'a progTam eliminacji istniejących jeszcze barier, natomiast państwa
Wspólnoty, podpisując w l986 r' Jednolity Akt Europejski, zobowiązały się do
rea|izacji za|eceń Księgi. od 1 stycznia 1993 r. formalnie zniesiono na grani-
cach wewnętrznych Wspólnoty urzędy celne. Zniesione zostały także wszystkie
dokumenty celne. W ich miejsce wszedł w Życie l stycznia |994 r, nowy tekst
Kodeksu Celnego Wspólnoty. W tyn roku został miesiony w obrocie wewnętrz-
nym dokument SAD, który obowiązuje jedynie w wymianie Wspólnoty z kra-
jami trzecimi. Na rnocy układu z Schengen (25 marca 1985 r.) Francja, Niemcy,
Hiszpania, Portugalia' Belgia, Luksemburg, Holandia, a pózniej Austria zniosły
tei wewnętrme kontrole granicme. Jednym z najtrudniej srych działań było znie-
sienie barięr podatkowych' Jednak harmonizacja podatków we Wspólnocie ro-
zumiana jest jako zbliienie, a nie standaryzacja ustawodawstwa w tej dztedzt-
nie. Na mocy decyzji ministrów finansów z f4 częrwca 199| r. od 1 stycznia
|993 r. kaidy kraj członkowski stosuje standardową stopę VAT, nie niŻsząniż'
15%. Podatek ten jest pobierany w kraju przeznaczenia towaru, podobnie jak
akcyza w kraju konsumenta. Podobnie, jak w przypadku VAT, tak i dla akcyzy
do 1 styczllia 1993 r. obowiązuję minimalna stopa uzgodniona dla paliw płyn-
nych, piwa, wina i papierosów. Podczas Rundy Urugwajskiej GATT Unia Eu-
ropejska zobowtęała się do złagodzenia restrykcji dostępu do Jednolitego Ryn-
ku Europejskiego. Wspólnota zobowiązała się obniżyć taryfy celne o średnio
38oń na wyroby przemysłowe (do 3,"I%o na zakończenie rundy, choó w praktyce
są one znacznie ntŻsze, niespełna 3%o) oraz znieśó cła na lekarstwa, większość
pozycjl stalowych, meble, niektóre zabawki, mydła i detergenty. Cta zostają jed-
nak zachowalle na pewne grupy towarów ,,wrażliwych'', jak tekstyiia, odzieŻ,
samochody.

Wspólna polityka handlowa obejmuje zarówno aspekty wewnętrme, tj' umac-
nianie rynk.u wewnętrznego kĄów Unii' jak i zewnętrzle,Ij' rozszerzanie, umac-
nianie i ujednolicanie stosunków handlowych z krajami trzecimiI9.

Wspólna polityka handlowa moŻe być polityką autonomiczną lub traktato-
wą. Polityka autonomiczna obejmuje wszystkie środki i narzędzia, które Wspól-
nota stosuje w stosunku do eksportu i importu, a które nie wynikają z ustaleń
traktatowyclr' Ma ona duże znaczenie dla ochrony przed szkodami wywoł}rva-
nymiprzez inrport z państw trzęciclr' Polityka tamożeprzybierać charakter:

19 U. Płowiec, Llnia Europejska a Polska,WyŻszaSzkoła Ubezpieczeir iBankowości, Warsza-
w a 2 0 0 2 , s s .  l l l - 1 1 5 .
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- dysĘrminacyjny - prowadzona jest przez Wspólnotę w stosunku do kra.
j ów niebędących członkami WTo, nieprzestrzegaj ących zasad obowiązuj ących
w t ej organizacj i lub ni eobj ętych klauzul ą naj w y Ższego uprzywil ej owani a,

- preferencyjny - gwarantuje krajom trzecimpreferencje handlowe, prze-
kraczające Sw)łn zakresem uzgodnienia traktatowe. Przykładem takiej polityki
są jednostronne preferencje udzielone krajom słabiej rozwiniętym w ramach Sy-
stemu Generalnych Preferencji (GSP). obecnie preferencje takie są udzielone
l28 krajom i22 regionom zaleŻnym, głownie w postaci preferencji celnych.

Polityka traktatowa (konwencyjna) ksfahowana jest na podstawie między-
narodowych umów i porozumień zawieranychprzez UE z krajami trzecimi lub
or ganizacj ami mi ędzynaro dow ymi.

Literatura

Cameron F., Building a common foreign policy: do institutions matter?, w'. A common
foreign policy for Europe? Competing visions of the CFSP, J. Peterson, H. Sjursen
(red.), Routledge, London 1998.

Ciamaga L, Latoszek E., Unia Europej.ska, PWN, Warszawa 1998.
Konrad C. A., Durnping and Anti_dumping Measures from a Competition ąnd Allocation

Perspective,,joumal of World Trade" Vol. 36, Issue 3, June 2002.
Krenzler H. G., Pitschas C., Progress or Stagnation?: The Common Commercial policy

After Nice,,,European Foreign Affairs Revie#' Vol. 6, Issue 3, Autumn 2001.
Latoszek E., Kon'sekwencje przyjęcia przez Polskęwspólnej poli4lki handlowej Unii Eu-

r op ej.s kiej,,,Ekonomista" 2 I 2000.
Opinion l/94 WTO-GATS and TzuPS, [994] ECR I - 526'7 at 5400-5403 and 5404-

-5406, za.. Unia Europejskrł' Przygotowanią Polsh do członkostwa' E. Kawecka-Wy-
rzykowska, E. Synowiec (red.), IKIHZ, Warszawa 2001.

Płowiec U., Unia Europejska a Polska,Wyizsza Szkoła ['Ibezpieczeń i Bankowości, War-
szawa2002.

Rutkowska I., od l|/spólnot Europejskich do Unii Europejskiej, t' III.' Ekonomiczne i pra-
vl n e p o ds tenu.,- o r az ew o l Ltcj a i nt e g r a cj i z ac h o d n i o e u ro p ej s ki ej, Wydawnic two Za-
chodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin l 998.

Saganek P ', Podział kompetencji pomiędzy .wspólnoĘ Europejskie a państwa członkow-
stie, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2002.

Weidenfeld W', Wessęls W., Europa od A do Z' Podręcznik integracji europejskiej,
Wydawnictwo Wokół nas, Gliwice 1999.

White B., Understanding European Foreign Policy, Houndmills, Palgrave 2001.
Zasady ogólne polityki handlowej i ich ewolucja, w: Unia Europejska' Integracja Polski

z Unią Europejską, E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (ręd.), IKCHZ, War-
szawa l99J .

Zięba R.' Unia Europejska jako ąhor stosunków międzynarodovych, Wydawnictwo
Naukowe Scholar, Warszawa 2003.

110



Mie.isce polityki handlowej w nechanizmie wspólnotowej polityki zagranicznej

Miejsce polityki handlowej w mechanizmie
wsp ó I notowej p o lity ki zagr anic znej

Steszczenie

Teoria intcgracji i ściśle zniązl,tiĄ,ane teorie unii ce|nej' wspólnego rynku, unii nlonetamej sta.
nowiąorganicme części teońi handlu zagranicmego. Zakcs teońi integracji gospodarczej jest pra-
wie identycmy z zakresem teońi handlu rniędzynarodowego' Teońa integracji ekonomiczrej może
być rozpatrywana jako część International Ecomnomics. Równocześnie jednak obejnruje obszar
teońi handlu międzynarodowego, gdyŻ analizuje skalę wptywu zjednoczonych rynków narodowych
na tempo wzrostu ikoordynację polityki ekonomicmej unii. W praktycekażda fbrma integracjijest
w istocie integracją handlową. Wraz z narastaniem w gospodarce tendencji integracyjnych, zwłasz-
cza w odniesieniu do wyrniany, integrację gospodarcze i ich skutki dla wymiany międzynarodowej
musz'ą podlcgać regulacjom systemu handlowego UE.

The position of commercial policy as a segment
of the community'sforeign policy

Summary

The intcgration theory and the closely related theońes of custoIns union, single market and mo-
netary union constitute organic parts of the tbreign trade theory. The scopc of econornic integration
theory is alrnost idcntical with thc scopc of the intenlational trade thcory. The econonlic integration
theory may be considcred part of the Intemational Economics. Simultaneously, it also covers pań of
thc international trade theory since it analyses thc scale of the impact of united national markets on
thc growth and co-ordination of the union's econornic policy. [n practice, any tbnn of integration is,
esscntially, a tradc intcgration. Along with the onset of intcgration tcndcncies in economy, especially
with regard to trade, thc econornic integration and its effects fbr intemational trade must be subject to
the regulations of EU tradc system.
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Koszty interwe ncj o nizmu rolnego
ponoszone przez podatników i konsumentów
żywności w statystykach OECD

|łstęp

Celem niniejszego artykułu jest omówienie pośrednich form wsparcia skiero-
wanych do otoczenia ekonomicmego producenta rolnego i okeślenie kosztów
interwencjonizmu rolnego ponoszonych przez konsumenta żywności. W artykule
Zastosowano głównie metodę opisową. omówiono metody pomiaru poziomu in-
terwencji rynkowej i ochrony rynków rolnych. Porównano średnią war1ośó mier-
ników NAC i NPC dla konsumentów produktów rolniczych Przedstawiona Zo-
stała struktura wskamików: wsparcia konsumenta i wsparcia ushrg. Analizie pod-
dano obciązenia konsumentów i podatników kosztami interwencjonizmu rolne-
go w krajach środkowoeuropejskich i w Unii Europejskiej, w oparciu o dane sta-
tystyczne OECD porównana została wysokość wybranych wskamików w czte-
rech państwach tj. w Polsce' Czechach, Słowacji i na Węgrzech z ogóInym ich
poziomem w UE.

Polityka rolna na świecie jest rriejednorodna, charakteryzuje jąntacnie zróŻ-
nicowany zakres, liczba i rodzaj stosowanych instrumentów ekonomicznych
w poszczególnych krajach. oszacowanie rzeczryistej wysokości transferów net-
to płynących zbudŻętu państwa do rolnictwa polega na rachunku rózrricy mię-
dzy wydatkami a dochodami państwa uzyskiwanymi z sektora produkcji rolni-
czej (np. w postaci płaconych przezproducentów rolnych podatków).

Jedyną znanąponadnarodową klasy|rkacją form, metod, narzędzi i kategorii
interwencjoniznu państwowego stosowanych na świecie jest metodologia OECD.
W statystyce tej instrumenty polityki rolnej klasyfikuje się wedle trzech głów.
nych kategońi określonych odpowiednio dla podmiotu i przedmiotu oddziaĘ-
wania polityki gospodarczej. Sąto: wskaźnik wsparcia producenta (P,'E), wska-
źnik wsparcia konsumenta (CSĄ i wskaanik wsparcia usług (GSSĄ.
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I. Pomiar poziomu wspąrcia konsumenta produktów rolniczych

Podstawowym kryteriurr"L klasyfikacji instrumentów i działań polityki spo-
łecmo-gospodarczej, realizowanych w sferze rolniczej, przez administrację pu-
blicmą jest podmiot, do którego kierowane jest wsparcie. W metodologli OECD
przyjęto wyroŻ-niać trzy grupy podmiotów na rzecz, których odbywają się trans.
fery celowe z środków publicznych przeznaczone na wsparcie rolnictwa. Są to:
indywidualni producenci rolni i konsumenci produktów rolniczych oraz sektor
usfug publicznych. W prz1padku wsparcia dwóch pierwszych wymienionych
podmiotów polityki gospodarczej istnieje konieczność podjęcia działań polega-
jących na produkcji lub konsumpcji określonych produktów' co jest warunkiem
świadomego lub nieświadomego uczestnictwa podmiotów w realizacji polityki
gospodarczej państwa wobec rolnictwa.

Rysunek I
Koszty intcrwencjoniznru państwowego ponoszone przez konsumenta

produktów rolniczych wedtug klasyfikacji OECD

Wskaźnik wsparcia konsumentów (CSE)

( l ) Przcpłyrvy od konsutnenta do producenta

(2) Przepływy tld konsunlenta dtr budże'tu państwa i irnporterów

(3) Przcpłylvy od podatnika do konsutnenta

(4) Nadplaty prtlduccntórv do krajowych pasz

Zrót|ło: opracowanic własne na podstawie: L. Portugal, Methodologł for the meąsurement of
support and use in poIic.y evaluation' oECD, Pańs 2002.

W statystyce OECD udział konsumenta w wydatkach publicznych państwa
na rolnictwo i produkcję artykułów rolno-zywnościowych określa wskaźtik wspar.
cia konsumenta, który mierzy wartość przeptywów brutto między konsumen-
tem Źywności tj. bezpośrednim odbiorcą a producentem. WskaŹnik obejmuje
głównie transfery związane z polityĘ wsparcia cen produktów rolniczych, przęz
co produkltrafiający bezpośrednio od producenta do konsumenta może być droż.
szy niz w sy'tuacji, gdy ceny ksfahują się na rynku pod wpływem sił popytu
i podaŻy, tj. bez interwencj i państwa.

114

T



Koszty interwencjonizmu rolne4o ponoszone p,zez podatników..,

Mierzy on wańość czterech rodzajów przepływów związanych z interwen-
cją na rynku rolnym: 1) przepływy od konsumenta do producenta zywności
zlłitiązane z konsumpcjąproduktów kajowych, 2) przepĘwy od konsumenta do
budżetu państwa i importerów żywności, 3) wartość netto przepływów do kon-
sumenta, wyrównujących jego udział we wsparciu cen specyficznych produk-
tów, 4) udział' producentów dokonujących zakupu krajowych paSZ we wsparciu
cenzbói (por. rys. l).

Ujemna wartość CSE wskazuje na udział konsumenta żywności w kosztach
rea|izacji polityki żywnościowej. Dodatnia natomiast informuje o korzyściach
konsumenta wyni kaj ących z r ea|izacji przez paIistwo pol ityki wsparci a cen.

2. Pośrednie wsparcie rolnictwa w formie usług publicznych

Finansowanie gospodarki rolnej ze wspólnego budzetu wpĘwa na wielkość
produkcji rolnej, dochody rolnicze, jak również konsumpcję produktów Zywno-
ściowych. Udział wydatków budżetowych we wsparciu otoczenia gospodarcze.
go rolnictwa mierzy się za pomocą wartości ustug publicznych realizowanych
narzęcz rolnictwa.

Zko\ei wydatki na wsparcie sektora ustug publicznych nie wpływają w Spo-
sób bezpośredni na bieŻącą wysokość dochodów i wydatków producentów
i konsumentów produktów rolniczych. o wpływie usług publicznych na rozwój
sek1ora rolnego decyduje wysokośc wydatkow na pośrednie wsparcie otoczenia
społecmo-gospodarczego danego sęktora gospodarki. Rómice występujące w efek-
ty''vności wydatków na usługi publiczne, zależnej głównie od ich jakości, ogra-
ruczająznacztie rachunek Statystyczny. W omawianej metodologii przyjmuje się
absolutną wartość wydatków na usfugi publicme za wskaźnik wysokości wspar-
cia.

W tym przypadku interwencja nie jest kierowana indyrvidualnię do rolnika,
lecz do sektora rolnego w formie programów rolno-środowiskowych, publicz-
nego doradztwa rolniczego, wydatków na: badania i rozwój, szkolnictwo i edu-
kację, kontrolęjakości' bezpieczeństwa ż}rvności, zasobów produkcyjnych i śro-
dowiska naturalnego, marketing i promocję, wycoĄrwanie z rynku t magazy-
nowanie nadwyzek produkcyjnych, jak równiez kosztów rozwoju infrastruktury
i przetwórstwa rolno-żywnościowego oraz finansowanie ze środków publicmych
wszelkich innych działań infrastrukturalnych i kierowanych do seklora rolnego,
jako adresata polityki gospodarczej.

Mimo braku nominalnej, bezpośredniej zależrości między wsparciem otocze-
nia gospodarki rolnej a wysokością bieżących przychodów uzyskiwanych przez
producentów i bieżących wydatków ponoszonych przez konsumentów, dztała-
nie wymienionych instrumentów na produkcję i konsumpcję produktów rolni-
czych jest riezaprzeczalne. Wydatki na rozwój otoczenia społeczno-gospodar.
czego, w tym głównie na rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich sprzyja-
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ją rozwojowi podrniotów gospodarczycli działających na tych obszarach. Proble.
rnem jednakże pozostaje oszacowanie siły ich oddziaĘwania na sektor rolny'
mierzonej wartością nominalną pomocy stanowiącej wydatek publiczny.

Rysunek 2
Klasyfi kacj a instrumcntów pośredniego wsparcia sektora rolnego

Zródło: opracowanic własne na poclstawie: L. Portugal, Methodologlfor |he measurement...

3. KoszĄł interwencji rynkoh,ej i ochrony rynku
produktów rolnicrych

Transfer środków publicznych do konsumenta, w relacji do poszczególnych
produktów, wpłyr,va na zmianę decyzji konsumpcyjnych i strukturę wydatków
konsumenta. Wskaźnik wsparcia konsumenta dla kraju mierzy wartość ogólną
wydatków konsunrpcyjnych na produkty wytworzone w kraju pomniejszoną
o publiczne wsparcie konsumentów (procent CSE) lub relację między ogólną
wartością wydatkow konsumpcyjnych na produkty wytwarzane w kraju, w tym
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Koszty interwencjoniznru rolnego potloszone przez podatnikólv...

wartośó wsparcia producenta, i wartością konsumpcji mierzonej w cenach świa-
towych, bez wsparcia konsumenta z środków publicznych.

% CSE: CSE /  (Qc 'Pd -  TC) '  100
(100  +  % CSE)  =  Qc '  Pb / (Qc '  Pd  -TC) '  100

n00 .  I  / ( 100  +%csE) l  :  [%csE / (100+% csE )  +  1 ]  :
: (CSE / Qc ' Pb) + ll : NACc

( l )
(2\

(3)

gdzie
TC - transfery od podatników do konsumentów produktów rolniczych;

Qc ' Pd - wartość konsumpcji produktów rolniczych w cenach krajowych
(w cenach producenta);

Qc .Pb - wańośc konsumpcji produktów rolniczych w cenach rynku świa-
towego.

Równanie (1) pokazuje, jaki udział stanowi wartość wsparcia konsumenta
w ogólnej wartości konsumpcji produktów rolniczych pomniejszonej o wartość
podatków. Wskazuje, w jakiej propoĘi wydatki konsumpcyjne kreowane są
przez politykę wsparcia' Jeśli wskaznik wsparcia konsumenta, jest wartością uje-
mną to wskazuje na udział konsumenta w ponoszeniu kosztów polityki rolnej.
Jeśli jest wartością dodatnią to wskazuje na korzyści uzyskiwane przez konsu-
menta z realizacji polityki rolnej.

Równanie (2) wskazuje na proporcję między wartością konsumpcji pomniej-
szonej o podatki w cenach rynku wewnętrznego a wartością konsumowanych
dóbr w cenach rynku światowego. Informuje, o ile wartośó dóbr nabywanych
w cenach krajowych jest nizsza lub wyzsza od wartości dóbr w cenach świato-
wych. W tymprzypadku korzyści konsumenta z polityki rolnej określają relacje
krajowych i światowych cen produktów rolniczych. Informuje, o ile wyzsze lub
ntŻsze wydatki ponosi konsument, nabywając produkty na rynku wewnętrzn}m
w relacji do porównywalnych zakupów po cenach światowych. Wartość równa-
nia (2) w)mosząca 40oń ontacza, tŻ re|acja cen światowych do krajowych wynosi
4 do 10, co oznacza, iż konsumpcja realizowana w cenach rytrku wewnętrmego
jest o 60% tiŻsza niż konsumpcja realizowana w cenach rymku światowego.

Równanie (3) przedstawia sposób obliczenia wartości wskaźnika interwencji
na rynku konsumenta (the consumer Nominal Assistance Coe.fficient, NACc)
Wskazuje on na wartośó bezpośredniego wsparcia, jakie otrzymują krajowi kon-
sumenci produktów rolniczych oraz pośredniego wsparcia realizowanego przez
politykę ochrony cen produktów rolniczych na rynku krajowym. lnterpretacja
NACo, jako wskaźnika orientacji rynkowej oznacza, iz pokazuje on siłę wpły-
wu sygnałów rynkowych na konsumpcję krajowychi zagranicznych produktów
rolniczych relatyrvnie do wpĘwu interwencji państwa.
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Wartość NACC równa 1,5 wskazuje, że wydatki konsumenta sąo połowę wyż-

sze od tych realizowanych po cenach światowych (tj'bez wsparcia publicznego

konsumenta). Im wyżsża jest wartośó wskamika NAC., w tym mniejszym sto.

pniu udział wydatków konsumenta ma charakter rynkowy, zatem jest wskaźni-
.kiem 

orientacji rynt<owej, tj' stopnia wptywu sygnałów płynących z rynku (re-

latywnie ao 'yg''ato* wynikających z interwencji władz publicznych).

Kolejnym miernikięm jesi wskaŹrik ochrony rynku konsumenta (the con-

St.łn,ter Nominal Protectioi Coefficient, NPCc), który mierzy relację krajowych

cen płaconych przez konsu."niu (w cenach bezpośrednio od'producenta) do cen

światowych tych samych produków (w cenach bezpośrednio u producenta).

Algebraiczna forma wskamika j est następuJ ąca:

NPCc: Gd / Pb): (PP - Pb) / Pb + I (4)

gdzlę..

Pd - certa rynku krajowego,
Pb - celra rynku światowego'
Pp - cena wyjściowa u producenta'
Wartość nominalnego *iku^iku ochrony rynku konsumenta wynosząca 2

oznacza' Że cenapłacona przez konsumenta jest dwukrotnością ceny na rynku

światowym. Wskamik teń jest interpretowany, jako nominalna stopa ochrony

rynku konsutnenta, w przypadku, gły jego wańość jest większa od jedności

ńskazuje na wysokośc.poditku importowego, jaki byłyby konieczny, aby pro-

du""nci zagrańcn,inie stanowili cónowej konkurencji wobec producentów kra-

iowvch.

4.obciązeniekonsumentówipodatnikówkosztamiwsparcia
rolnictwa w krajach środkowoeuropejskich i Unii Europejskiej

Wartośó wsparcia usŁug publicznych w rolnictwie w krajach Unii Europej-

sklej w1.rrosiła 3rednioro",ii" * latacn t9g6-2003 ponad 40ńwartości produkcji

,ań",Li ogółem. Wśród państw środkowoeuropejskich najniższy udział wspar-

cia dla usńg public znychwystępował na Węgrzech, znaczny natomiast w Sło-

wacji. Udzńł wydatków na-usńgi publiczne w rolnictwie w państwach środ.

końeuropejskich był niiszy oa ireani"1 dla UE (por. tab' 1). Wartośó wydat-

ków na u.Ńi publiózne nuł,"",rolnictwa stanowiła nteznaczny udział w rela-

"1i 
oo *u.tolciprodukcji ogółem roinictwa zarówno w państwach środkowoeu-

ńpejskich, jaki w unii europejskiej' Udział bezpośredniego wsparcia gospo-

au.'i* rolnych (tj. produkcji i dochodów) jest znaczniewyiszy'

DtugookresŃ" dun" d'otyczące udziafu wsparcia kons1l'nenta w wartości

korourripcji pro<Jultów' rohićz1.ch ogolem u, państlvach środkowoeuropejskich
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i w Unii Europejskiej wskazują na kilka róznych tendencji w obciążeniu kon-
sumentów i podatników kosztami wsparcia rolnictwa.

Tabela I
Wańość wydatków publicznych na wsparcie usług rolnicirych w latach l986.2003

(średnioroczny udział wsparcia usług w produkcji rolniczej ogółem)

Zródło: obliczenia własne na oodstawie: Producer and Consumer Suonort E.stimales Dala-
óase. oECD. Paris 2005.

Po pierwsze ujemna wartość wskaznika wsparcia konsumenta wskazywała,
iz konsument produktów rolniczych w znacznym Stopniu ponosił koszty pro-
wadzenia polityki rolnej w Unii Errropejskiej i w krajach środkowoeuropejskich.
J"dynym wyjątkiem jest wartość wskamika w latach l986-1991 w Polsce, gdzie
średnia wartość dla badanego okresu była dodatnia' co oznacza, ie w tym czasie
konsument nie ponosił ciężaru wsparcia producenta rolnego przez państwo' a w
niewielkim stopniu uczestniczył w korzyściach płynących z interwencji pań-
stwa.

Po drugie, obciążenie konsumenta kosztami wsparcia rolnictwa ulegało
stopniowemu obniżeniu, w latach l998-2003 spadło prawie o połowę zarówno
w Unii Europejskiej, jak i w państwach środkowoeuropejskich. Po trzecie, ob-
ciążenie konsumenta kosztami wsparcia rolnictwa jest wyzsze w Unii Europej-
skiej niż w krajach środkowoeuropejskich (por. tab. 2)'

Tabela 2
Obcią7enie konsumentów kosztami wsparcia rolnictwa w latach l98ó-2003

(średniorocma wartość wskaŹnika wsparcia konsumenta)

Zródło: obliczenia własne na podstawie: Producer ąnd Consumer...

Stopniowe obniżanie kosztów wsparcia ponoszonych przez konsumenta pro-
duktów rolniczych wynikało bezpośrednio z obniŻania wartości wsparcia rol-
nictwa zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i w krajach środkowoeuropej-
skich. Niższa średnioroczna wartośó wskaŹnika interwencii w latach 198ó-2003

Wyszczegó|nien ie l 98ó-l 99l t992-199'7 I 998-2003
Polska r.93 1.95 ") ))
Czechv 0.90 2.08 3 . l  l
Słowacia 4,5'.7 J . ) v 3.63
WęerY 0.07 0,4 | s 4 )
UE 5.06 4 1 1 3 ;17

Wyszczególnicnie l98ó- l99 l t992-1997 l 998-2003
Polska 9 . t  I 15.97 s.23
Czechv -3ó.50 - 10.49 4 . 1 3
Słowacia -24,6f 1 ,83
Węgry -2t .96 - l 0,76 5 1 4
T l t r -\)  16 -23.68 8.68
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nie oznaczała jednak całkowitej redukcji kosŹów różnic cenowych, z wlątkiem
Słowacji' gdzie wartośó wskaźrika w latach l998-2003 wyniosła 0'97 (ab. 3).

Tabela 3
Koszty ochrony rynku rolnego ponoszone przez konsumenta produktów rolniczych w latach

l98ó.2003 (średnioroczna wańośc wskaźnika interwencji na rynku konsurnenta)

Podsumowanie

Rachunek kosztów interwencjonizmu rolnego wedfug metodologii OECD
pozwa|a ocenić, jaka jest struktura podmiotowa i przedmiotowa wsparcia. wy-
korzystując miemiki wsparcia producenta, konsumenta i ustug mozna określić
poziom kosztów ponoszonych przez konsumentów i podatników w przekroju
krajów i produktów. Możliwe stają się porównania zmian zachodzących w po.
ziomie wydatków i kosztów interwencji w poszczególnych latach.

W okresie l986-2003 pojawiły się wyraźne tendencje do obniżenia wartości
wydatków związanych z rea|lzacjąwspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej
i polityki wsparcia producentów rolnych w krajach środkowoeuropejskich, co
zawaiyŁo na obniżeniu roŻnic cenowych występujących między wewnętrznymi
a światowymi r},nkami produktów rolniczych' Głównie obniżenie cen na Ęm-
kach wewnętrznych, uzyskane dzięki reformom wspólnej polityki rolnej i zmia.
nie konstrukcji wsparcia, przez stopniowe odchodzenie od dotowania cen do bez-
pośredniego wsparcia dochodów, obnizyło udział. konsumenta produktów rolni-
czych w realizacji polityki rolnej, zwiększyło natomiast udział podatników w po-
noszęniu obciążeń budzetowych.

Literatura

Agricultural policies in OECD countries'. monitoring ąnd et,ąluation, oECD, Paris 2005.
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Wyszczególnien ie l 9 8 ó . l 9 9 I 1992-t997 r 998-2003
Polska 0,95 l 9 l -03
Częchy .ó0 l 2 l . 0 l
Słr lwncia 34 09 0.91
Wecrv ,30 l 2 I ,02
UE .50 .31 1 .08

Złódło Ob|iczcnia własne na nodstawie: Producer and Consumer.
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Koszty intenvencj onizmu rolnego ponoszone przez podatników
i konsumentów żywności w statystykach OECD

Jlreszczenrc

W artykule przedstawiono metody statystycme oECD dotyczące pomiaru wysokości wsparcia
publicmego w rolnictwie. ornówiono konstrukcję i maczenie poszczególnych micmików opisują-
cych udział konsumenta i podatnika w kosztach interwencjoniznu rolnego. W ostatniej części arty-
kułu poddano analiże i interpretacji omówionę wcześniej rniemiki w ujęciu Unii Europejskiej i kra.
jów środkowoeuropejskich w latach l986-2003'

The costs of agricultural interventionism imposed on taxpayers
and consumers offood according to the OECD statistics

JIttnmary

In the ańicle the oECD statistical rnethods of measurenlent of pubtic aid level in agriculture
have bcen prąsentcd. The construction and meaning ofdifłćrcnt |neasures descńbing participation of
consumers and tax payers in costs of agńcultural policy have been discussed. In the last part of the
article analyse and intcrpretation of above mcntioned lneasures in the European Union and Central
Euroncan countries in vcars 1986-2003 have been donc.
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Hawala - niebezpieczna alternatywa
w islamskim systemie finansowym

Wstęp

Islam zabrania stosowania odsetek od kapitatu (arab. ńba), gdyż lichwa jest
zródłem wielu negatywnych zjawisk. Lichwa jest zródłem koncentracji kapitatu
w rękach niewielu osób, kapitał ten osiągany jest bez znacznych nakładów i po-
głębia takŻe roimice między bogatymi i ubogimi. Konsekwencją tego jest chaos
w obiegu finansowym i nierównomierny wzrost dochodów poszczególnych grup
ludności.

Hawala jako sposób przekanl pieniędzy stworzony został ponad tysiąc lat te-
mU przez Hindusów. obecnie j est alternatywną formą przekazu pieniędzy, z któ-
rej korzystają miliony muzułmanów. Hawala egzystuje równolegle z islamskim
systemem bankowym i wzbudza coraz większe zainteresowanie współczesnych
banków komercyjnych.

1. Hawala - konkurencyjna alternatywa

Hawala przeŻywa swoisty powrót na rynki pienięme, rozlwinęła się na ogrom-
ną skalę w latach 60. i 70. XX w., dając możliwość Arabom i Hindusom pracu-
j ącym na Zachodzie przekazanie pieniędzy rodzinom w kaj u' .

Proces przekazyvvania pieniędzy jest bardzo prosty i opiera się na słowie ho.
noru. Chcąc przekazać pieniądze rodzinie w kraju, naleĘ zna|ęźć pośrednika,
tzw' hawaladara, którym moze byó sąsiad czy bimesmen, który ma kontakt z po.
dobnym hawaladarem w kraju docelowym. Po wręczeniu określonej sumy pie-
niędzy hawaladar dzwoni do swojego kolegi po fachu w kraju docelowym, po-
dając mu kwotę i adres, pod który na|eŻy dostarczyć pieniądze. Przy tym sposo-
bie przekazywania pieniędzy nie ma zadnych dokumentów i wszystko odbywa
się w ciągu jednego dnia. Szacuje się, ze kaŹdego roku w ten sposób adres zmie-

' M. Schramm, M. Taube, ordnungsprinzipien der Supranationąlen Transaktionssicherung im
islamischen Hawala-Finanzsystem, Universitźit Duisburg, 03.2002' s. 8.
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niają setki mld dolarów amerykańskich. Często ilośó hawalowych pieniędzy prze-
wyzsza obroty tradycyjnych banków w poszczególnych państwach.

Za|ety hawali to szybkość transakcji, taniość usŁugi i jej duza konkurencyj-
ność. Hawaladarzy nie ponoszą zadnych kosfów, zyski czerpią z róiłńc kursów
wa lut, które są zaw sze w y isze od oferowan y ch przez bank komercyj ny. Hawal a
nie wymaga zakładania i utrzymywania kont bankowych i gwarantuje brak śla-
dów operacji finansowej. Istotę hawali można przedstawić graf,rcznie w nastę-
pujący sposób:

Rysunek I

Zródło: opracowanie własnc na potlstawie M. Schrarnrn, M. Taubc, ordnungsprinzipien der
supr0n0tio|1alen Transąktionssichenłng inl isktmischen Hawalą-Finanzsystcm, Universitdt Duis-
burg,03.2002, s. 9.

Lokalizacja A i lokalizacja B wykazująwielkie zrómicowanie, mogą to byó
sąsiadujące ze sobąwioski, a także oddalone od siebie o tysiące km miejscowo-
ści. Jedynynr ubezpieczeniem, oprócz słowa honoru, jest uzywanie kodu, któ-
rym moze być kombinacjaliczb, krótkie słowo lub wersety z Koranu Znane na-
dawcy, odbiorcy i hawaladarowi. Hawaladarzy porozumiewają się między sobą
poprzez fax, e-mail, telefon, podając sobie kwotę i kod.

Prosta struktura hawali nie wyklucza, zeha:wa|adarzy mogą wykorzystywać
na swoje potrzeby Systemy bankowe i finansowe' Często są zakładane konta
i1rowe, aby tworzyó określone pool z dokonanych wpłat lub dokony"waó płat-
ności clearingowych między uczestnikami. To wykorzystywanie konwencjonal-
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nych Systemów bankowych dla prowadzenia hawali jest często nawet dla ban.
ków, w których to się odbywaniezauwaŻa|ne, gdyŻ angazowane są konta neu-
tralnych osób prywatnych lub pojedynczych podmiotów gospodarczych' Two-
rzy Się w strukturach banku kolejna struktura, którą moma nazwać,,bankiem
w banku.', a która jest niezauważalnaprzez dotknięty niąbank.

System hawala jest bardzo konkurencyjny, ekonomiczny, wyjątkowo stabil-
ny, jest także niezależny od obowiązujących przepisów prawa. To wszystko
sprawia' że jest on bezpieczny i zapewnia anonimowośó uczestnikom, stwarza-
jąc warunki dla nadzwyczajnej mobilności kapitałów. Hawali nie moma ani za-
bronić, ani wyeliminować, gdyż korzystają z niej - zgodnie z zasadaml islamu
-takŻe miliony uczciwych ludzi.

2. Hawala na usługach terroryzmu

System przekazu pieniędzy hawala wykorzystywany jest coraz częściej przez
przestępców i g.py terroryStycme, a szczęgolrueprzez Al Kaidę (od koli-ca lat
90.). Zostały więc wycofane z banków depozyty i najczęściej jako złoto i dia-
menty poruszają się po świecie poprzez hawalę. Udowodnione przelewy dokona-
ne tuz przed wrześniową tragedią w Nowym Jorku (l 1.09'200l r ) byb ostatnim
etapem przemieszczania się ich między hawaladaraml w różnych krajach.

Zgodnie z szacunkami narodowych i ponadnarodowych organizacji rocznie
przemieszcza się poprzez strukturę hawali ok. 200 mld dolarów amerykańskich,
nie pozostawiając po sobie zadnych dokurnęntów i innych śladów. Zgodnie tak-
Że z szacunkami koszty przygotowania zamachów w Nowym Jorku i Waszyng-
tonie wyniosły ok. 200 tys. USD. obrazuje to, że |rnansowanie jakichkolwiek za-
machów terrorystycznych nie stanowi żadnego problemu, jeśli o^dbywa się to
poprzęz hawa|ę, k1óra gwarantuje omijanie jakichkolwiek kontroli..

Typowe dla spotecmości islamskiej jest łatwe i szybkie powstawanie grup dą.
zących do realizacji określonych celów religijnych i politycznych, co ma swoje
uzasadnienie w więlowiekowej tradycji. Na tak korzystnym gruncie powstały
bez większych oporów islamskie ugrupowania tenorystyczne. Poprzez terror
grupy te dĘądo określonego celu, któryn jest funkcjonowanie świata na ZaSa-
dach islamu. Najgromiejszą islamską organizacją terrorystyczną jest Al-Kaida,
grupa finansująca i kierująca działalnością swoich członków na caĘm świecie'
Jej twórca - osama bin Laden, wydając 3 fatwy, nawotuje do radykalizowania
ruchów islamskich, a takzę do zniszczenia USA' jako głównej przeszkody we
wprowadzaniu ortodoksyjnego islamu na świecie oraz wspiera bojowników mu-
zułmańskich m.in. w Afganistanie, Bośni, Czeczeni, Pakistanie, Jemenie3.

'  lbidern. s. 12.
3 M. Sobczak' |I/spólczesne islamskie organizacje terrorystyczne i ich działalnośc, 'leszyty Na-

ukowe'' 2/2005,WyŻszaSzkołaZanądzania i Prawa' Warszawa 2005, s. l30'
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Podejmowane są działanianarzecz monitorowania i ograruczania stopnia wy.
korzystania hawali nie tylko w państwach dotkniętych negatywnymi jej efekta-
mi' ale także w państwach arabskich' Na Konferencji w Zjednoczonych Emira.
tach Arabskich, która odbyła się w 2002 r'' a w któĘ uczestniczyło 40 państw,
oficjalnie wskazano na koniecmość uregulowania hawali i ograniczenia jej skut.
ków. Jest to bardzo istotny krok w kierunku ograńczania źródet finansowania
światowego terroryZmu, a jednocześnie zachowania tradycyjnej już historycz-
nej islamskiej formy przekazu pieniędzy'

Wprowadze nie narzędzi fi nansowo-kontrolnych umożl iwiaj ących śledzeni e
przemieszczania się pieniędzy drogą niekonwencjonalną jest priorytętem zada-
niowym w skali globalnej. PowstająpĄekty, które mają ograniczac podejrzane
transfery pieniędzy. Zgodnie z za|ecenl,ami Departamentu Skarbu USA szcze.
gólną obserwacją będą objęte dzia|arua hawaladorów, kórzy stworzyli w USA
połączone sieciowo półlegalne kantory hawala' w których mozna podjąć pienią-
dze wpłacone wcześniej w dowolnym miejscu świataa.

3. Tradycyjne formy islamskiego finansowania
i ich współczesna skuteczność

odmiennośó pojmowania odsetek od kapitatu przez mu|zl)łmanów była źró-
dłempowstania innych form finansowariadziałalności produkclnej i handlowej,
niz ma to miejsce w święcie Zachodu. Istota tych form nie jest sprzeczna z sza-
riatem, czyli prawem islamu opartym na Koranie i Sunnie.

Powszechnie stosowaną formą finansowania jest forma udziałowa realizo-
wana zarówno drogą udziatu w zyskach i stratach. Forma ta, Zwana PLS, wy.
stępuje jako mudaraba i muszaraka, w których finansujący przedsięwzięcie za-
pewnia fundusze jako inwestor, a mniej jako pożyczający.

Mudaraba jest to spółka komandytowa zawierana przez dwie lub więcej osób.
oznacza to, ze jedna lub więcej z tych osób zabezpiecza źrodł'a finansowania,
a pozostali prowadzą dane przedsięwzięcie. Spółka ta prowadzi działalność go-
spodarczą osiągając określony zysk, który jest następnie dzielony w określonych
propoĘach między finansującym a prowadzącymi spółkę. W przypadku straty
finansowej jest ona poĘrwarn przez finansującego propoĄonalnie do jego udzja-
łu kapitałowego w spółce.

Muszaraka to spółka, w skład której wchodzą dwie lub więcej osób' gdzie
wszyscy wspólnicy wnoszą do spółki środki furansowe. Są oni zarazem udzia-
łowcami i sprawującymi zarząd' Udział w zyskach określany jestprzezzawar1e
porozumienie, natomiast partycypacja w stratach jest proporcjonalna do ich
udziału w kapitale spółki.

" Pieniądz i terror: filtrowanie pnelew,ów, w: www.gazeta'pl, Agora S.A. z l |.0.I .2002 r.
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Forma finansowanianabazie udziałów PLS w wersji mudaraba i muszaraka
była stosowana już we wczesnym okresie islamu. Bankierzy ówczesnego okre-
Su' nazylvani sarrafs realizowali podstawowe funkcje banków, mieli wtasny ry-
nek finansowy i świadczyli usługi bankowe dla współczesnego im handlu, rol-
nictwa i przemysfu. Ze wzg|ędu na fakt, że ówczesnych instyrucji nie moma
nazlryać bankami, przyjmując współczesne kryteria' dlatego też bankierów tam-
tego okresu nazywa się ,,bankierami bez banków'',.

Metody te zapewniaĘ bardzo szybki wzrost produkcji i obrotów handlo-
wych ówczesnego bloku państw islamskich, których wpĘwy sięgaĘ od Maro.
ka aż do Chin. Rozwój i dominacja państw islamskich sprawiĘ, że ich wpĘwy
sięgaĘ także Skandynawii. Po wielkim okresie wzrostu przypadającym na VII-
-XI w. obszar wpływów świata islamu zmniejszył się' Współcześnie zmniejszo-
na gospodarcza ekspansja państw arabskich sprawiła' że islamska forma pośred-
nictwa f,rnansowego ustąpita miejsca podobnym instytucjom wspołczesnego świa-
ta zachodniego. Wzrastająca sita i nieza\eżność państw arabskich jest podstawą
odradzania się islamu i odbudowy islamskiego systemu finansowego. Finanso.
wanie w formie mudaraba i muszaraka jest niewystarczające. Dopuszczalne są
inne formy' które zapewniają dostęp do dóbr i usfug bez stosowania odsetek.
Należą do nich idzara, murabaha, salam i istisna.

Idżąra bazuje na zasadach leasingu. W umowie handlowej murabaha sprze-
dający nabywa dobra poszukiwane przez kupującego sprzedając je po uzgodnio-
nej cenie rynkowej' Kupujący dokonuje płatności w określonym czasiejednora-
zowo lub w ratach. odpowiedzialność za towar ciĘry na sprzedającym do mo.
mentu dostarczenia go do kupującego. Salam natomiast nakazuje dokonać pehrej
przedpłaty w zamian ZaprTpeczenie dostarczenia towaru w ustalonym terminie
w przyszłości. Istisna jest to ulnowa handlowa, gdzie producerlt zgadza się lvy-
produkować i dostarczyć okreśIone dobra w określonej cenie w przyszłości. Nie
ma tu obowiązku przedpłaty. Umowy handlowe salam i istisna dopuszczają więc
sprzedai towarów, których jeszcze nie ma i których sprzedawca nie jest właści-
cielem, stanowi to wyjątek w stosowanych ogólnych zasadach szańatu.

Wszystkie te tęchniki zapewniają rea|izację potrzeb finansowych zarówno
sektora prywatnego, jak i publicznego, Zasady szariatu zostają uelastycznione
na tyle, Że dopuszczone są metody sprzedaży wykorzysĘące kredyt udzielany
na określony procent, ale pod pewnymi waruŃami' Chodzi o to, aby finansują.
cy ponosił pewne ryzyko, a interes pozyczkobiorcy był chroniony. Przestrzega-
nie tych warunków ma nie dopuścić do przekształcenia się tych form w takie,
w których można obejść zakaz stosowania odsetek.

5 A. Udovitch, Bankers without Banks'' Commerce' Banking and SocieĘ in the Islamic ||/orld of
Middle Ages, Pńnceton University Press, Pńnceton | 98l ' s. 268.
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4. Konkurencyjność i atrakcyjność banków islamskich

Banki muzułmań ski e świadczą ustugi finansowe zgodnie z zasadami i slamu.
Zakaz pobierania odsetek od kapitałów oznacza niemożliwośó udzielania trady-
cyjnych kredyów. Srodki na inwestycje udzielane sąpoprzez specyficzne usłu-
gi polegające na podziale ryzyka inwestycyjnego, czyli banki stają się wspólni-
kami w inwestycjach swoich klientów. oprocz ponoszonego ryzyka, strat, także
odpowiednio do zaangaŻowanego kapitaŁu dzielą się zyskiem ze swoim klien-
tem. Banki muzułmańskie nie oferują swoim klientom kart kredytowych, mogą
onijednak korzystać znich w bankach zachodnich' Banki działająna zasadach
ideologicznych zgodnych z interęsem społeczeństwa i religii, dlatego nie mogą
finansować przedsięwzięć swoich klientów związanych z pomografią budową
kasyn, przemysłem alkoholowym, tytoniowym, dotyczy to także gier losowych
i produkcji określonych rodzajów żywności".

Bank islamski, potocmie postrzegany jako bank bez odsetek, to także bank
dąĄcy do wyeliminowania wszelkich naduzyć i działający na rzecz stworzenia
sprawiedliwego społeczeństwa poprzez stosowanie zasad szariatu, to bank odma-
wiający finansowania przedsięwzięó nieetycznych i niezgodnych z zasadami isla-
mu. Banki są zobligowane do utworzenia rady religijnej kontrolującej zasadność
funkcjonowania i zgodność działania Z prawem islamskim. Wzbudza to wiele
wątpliwości, gdyż także dla części muzułmanów poĘczki bezprocentowe, ale za
udziat w zyskach i stratach, są zbliżone do tradycyjnego kredyu. Zakaz Stosowa-
nia odsetek wyzu,a|a powszechne wykorzystywanie pieniądza gotówkowego' na.
stępuje więc przyzwolenie islamu na jego stosowarrie i przyzwolenie na udziela.
nie kredytrr na dobra rzeczowe i ustugi z zakazęm wykorzystania gotówki na dzia-
łalnośó spekulacyjną. Pośrednictwo finansowe wykorzystuj ące załoierua modelu
udziałowca poprzez udział w zyskach i stratach ma t.endencję wzrostową na|eĘ
więc sądzió' że takŻe znaczenie kred1.tu będzie rosło,. Nie ma odmienności zdan
między przedstawicielami bankowości zachodniej a islamskiej w odniesieniu do
konieczności istnienia realnej ceny rytrkowej będącej zródłem przęływu i aloka-
cji oszczędności, natomiast kontrowersje wzbudza wybór tej ceny oraz brak ak-
ceptacji przezbanlcr islamskie w przypadku stopy procentowej.

Gwałtowny wzrost zainteresowania bankami islamskimi ma swoje źródła
przede wszystkim w atrakcyjności funkcjonowania, szczególnie dla tych klien-
tów, którzy chcąuniknąó odsetek. W raporcie przygotowanym dla Centrum Roz-
woju oECDo potwierdza się, że banki islamskie pozyskały nie tylko klientów
islamskich, |dorzy z powodów religijnych nie byli ich klientami, ale także osią-

o A. Włodarczyk, Finałse w zgodzie z Koranem,,,Rzeczpospolita,, nr 5 z 7.0l.2003 r.
7 M. U. chaprą Bąnhbezodsetek-czytojestmożliwe?,..,,Ekonomista''5/200l,Wyd. ZB,s'4.
o T. Wohlers-Scharf, Arab and Islamic Banfu, oECD.Press, Pańs 1983' s. l2.
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gnęty Spore Zyski także dla depozytariuszy inwestycfnych. Mało realna idea ban-
ku wolnego od odsetek stała się faktem we współczesnym świecie.

Pierwszy bank islamski działający na zasadach udziatu w zyskach i stratach
powstał w 1975 r. w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie)' Zapoczątkował
on wręcz gwałtownie rosnącą ilość tworzonych nowych banków, których obec-
niejest ponad 200.

W opublikowanym zestawieniu9 100 największych banków arabskich w ro-
ku 2004 widoczny jest wzrost wartości w porównaniu do roku 2003, miarrowi-
cie zagregowane aktywa wzrosły o 6,70ń, Zagregowany kapitał I kategorii wzrósł
o 6,50ń, natomiast Zagregowany zysk przed opodatkowaniem wzrósł aio 16,40ń.

Tabela I

Zródło: The Islamic Bąnks, ',Thc Banker'' ||lf004'

Wśród l00 największych banków islamskich a:Ż |1 balrkow ma swoje sie-
dziby w Ąednoczonych EmiratachArabskich,),4- w Egipcie, 11 w Liba-
nie, 10 - w Arabii Saudyjskiej, B - w Bahrajnie, I - w Tunezji i 7 -

w Kuwejcie.
otwierane są też banki muzułnrariskie poza tradycyjnym obszaręm. Pierw.

szy w Europie bank muzułmaliski powstał w 2004 r. w Binningham w Wielkiej
Brytanii. Islamski Bank Wielkiej Brytanii ma kierować się zasadami Koranu,
a więc odrzuca procent i nie będzie inwestowaó środków w branze negowane
przez religię (przemyst alkoholowy, tfoniowy, częściowo spozywczy i porno-
grafia).

Zgodnie z szacunkami banku, oferta jego skierowana jest do prawie 2 mln
wyznawców islamu żzyjących w Wielkiej Brlanii oraz muzułmanów Źyjących
w Europiero.

9 t 00 największych banków arabsłlcll, ,.Prawo Bankorve'' z 02.2005, s' 98'
|o Pierwszy w Europie bank muzulmąnski,,,Gazeta Wyborcza'' z l0.08'2004 r.
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Największe banki arabskic

Lp. Bank Kraj

Kapitał
I katcgorii

w mln  USD
Aktywa

w rnln USD

National Cornrncrcial Bank Arabia Saudviska 2'759 3t 35'7
2 Sanrba Arabia Saudviska 2 340 f l 105
3 Arab Bank Jordania f 259 f4 54Ą
4 . Riyad Bank Arabia Saudviska 2201 t9 094
5 . Arab Bankinp Corooration Bahrain 2 162 30 0ó8
6. Al Raihi Bankins & Invest. Coor. Arabia Saudviska 93ó 7 2 1  |
1 National Bank of Kuwait Kuwr-'il óóó tl 45ó
ó Banoue Saudi Fransi Arabia Saudviska 349 4 f86
t) Gulf lntcmational Bank Bahrain 336 1 302

1 0 . Emirates bank Intcmational Zicdn. Erniraty Arab. 280 8 ó78
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To gwahowne zainteresowanie bankami islamskimi obserwowane jest nie
tylko ze strony ich potencjalnych klientów, ale także nie islamskich instytucji
i organizacji, takich jak Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei
i Międzyrarodowy Fundusz Walutowy, a takize wielu ośrodków badawczych
i akadęmicki ch, szczegóInie w USA i Wielkiej Brflanii. Żródłatych zaintereso-
wali należy poszukiwaó w tworzeniu nowej architektury finansów międzynaro-
dowych, a rv zasadzie finansów globalnych. Powtarzające się kryzysy globalne-
go systemu finansowego zmuszajądo poszukiwania czynników ograniczających
te kryzysy' Altematyrvą jest więc system wykorzystujący w większym stopniu
gotówkę rilz dług, co moze być zródłem ztagodzenia kryzysów finansowych.

Atrakcyjność islamskich finansów jest jednak ograniczana przez samą ich
strukturę i istotę. Skala działania banków islamskich jest jeszcze ntacztie mniej-
sza niŻ barrków kjasycznyclr' co ma swoje zródło w zał,oieniach religijnych
i rzeczyrvistym zrozslml'eniu istoty bankowości zarówno przez depozytańuszy
i inwestorów, atakzę w dość słabym przygotowaniu zawodowym pracowników
bankowychr r.

Jednak głównym problemem jest brak islamskiego rynku finansowego zdol-
nego do przyjmowania nadwyżek finansowych i zapewniającego dostęp do środ.
ków finansowych, ale na zasadach zgodnych z szańatem. To powoduj e, żeban-
ki te korzystają z klasycznego rynku pieniężnego. Takżę bardzo ograniczona
funkcja banku centralnego w systemie islamskim powoduje, że banki islamskie
są Zrnuszone do utrzynywania większych rezerw niż baŃi konwencjonalne, a to
wpłyrva na mniejsze zyski banku. Rola banków centralnych jest ograniczona do
funkcji regulacyjnej i kontrolnej. Brak racjonalnej świadomości ekonomicznej
wśród ckip rządzącycli i elit finansowych w większości palistw islamskich jest
czynnikicrn liamującym zarówno rozwój gospodarczy, jak i powstawanie współ-
czesnego arabskiego rynku finansowego' który jest częścią sktadową global-
nych finansów. Przeświadczenie, że posiadanie ropy naftowej jest wystarczają-
cym czyrnikiem wzrostu gospodarczego moze byó mylne i stać się prryczyną
kryzysu, gdy zostanie poszęrzona ilość państw posiadających tęn surowiec lub
gdy świat znajdzie altematywne Surowce'

Zmjana stanowiska części władz tych państw iwładz monetamych, które ma-
ją negatywny stosunek do istoty finansów islamskich jest konieczna, gdyz ra-
czej mało prawdopodobne jest rozluźnienie zasad Koranu i Surmy w państwach
islamskich. Zasady islamu, będące podstawa funkcjonowania baŃów, powodu-
ją iż bankowość i finanse islamskie sąbardziej skomplikowane niż te tradycyj-
ni e wykorzystuj ące nrechani zm rynkowy.

'' M. U. Chapra, Banki bez otlselcł..., s. 8.
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Zakończenie

Islamska alternatywna forma przekazu pieniędzy, jaką jest hawala, zapewnia
tanie i szybkie przemieszczanie się gotówki na świecie, w wyniku którego nie
ma śladu po transakcji, gdyi nie powstają żądne dokumenty towarzyszące tej
transakcji' Metoda hawala, której podstawąjest słowo honoru, wykorzystywana
jest do przemieszczania się środków furansujących działalnośó grup terrorystycz-
nych. Nie tylko państwa spoza obszaru islamu, ale także same państwa islam-
skie widzą konieczność regulacji hawali, tak aby można było wykryó terrory-
styczne przepływy finansowe, a jednocześnie nadal dać możliwośó uczciwyn
kl i entom dokonyw ani a tran s akcj i zw iązany ch z przesyt.aniem p i eniędzy.

Islarnski rynek finansowy jest rynkiem o ogromnym potencjale. Szybko roz-
wrjającą się bankowością islamską zaczynają się interesować banki globalne.
Banki islamskie to oglomny potencjał, ale ze wzg\ędu na dość ograniczony ich
rozwój nie odgrywają takiej roli, jaką daje im ich kapitał. Rozszerzęnie zadań ban-
ku centralnego ponad f,rnkcje kontrolne stworzyłoby Szansę zmniejszenia rezerw
bankowych, powodując wzrost konkurencyjności banków islamskich. Brak no.
woczesnego rynku kapitałowego sprawia, ze banki zainteresowane są tylko trans-
akcjami bieĄcymi. Jest to bardzo mobilny rymek, alę o charakterze peryferyjnym.

Literatura

I00 największych bąnków arabskich,,'Prawo Bankowe'' z02.2005 r.
Chapra. U., Bąnki bez odsetek- czy to jest możliwe?,,fkonomista', 51200|, Wyd' ZB.
Dwa oblicza hąwąli,,,Gazęta Wyborcza'' z29.|2,2005 r.
Pieniądz i terror: filtrowanie przelewów' w: www.gazeta.pl. Agora S.A' z ||.07.2002 r.
Pierwszy w Europie bclnk muzułmański, ,,Gazęta Wyborcza'' z l0.08.2004 r.
Schramm M'' Taube M., ordnungsprinzipien der supranationalen Trąnsaktionssiche-

rung im islamischen Hąwąlą'Finanzsystem, Universitżit Duisburg, 03,2002 r.
Sobczak M,, Wspólczesne islamskie organizacje terrorystyczne i ich działąlnośc' ,,Ze-

szyty Naukowe,, 212005,Wyinza Szkoła Zarządzarua i Prawa' Warszawa 2005.
The Islamic Banks,,,The Banker" 1112004.
Udovitch A', Bankers without Banks'. Commerce, Banking and SocieĘ in the Islamic

World of Middle Ages,Princeton University Press, Princeton 1981.
Umer M'' Towcłrds tt Just Monetąry System,,,The Islamic Foundation'', London 1985.
Włodarczyk A,, Finanse w zgodzie z Koranem,,,Rzeczpospolita'' rrr 5 z1.0I.2003 r.
Wohlers-ScharfT., Arąb ąnd Islamic Banks, oECD.Press, Paris 1983.

l 3 l



Elżbieta Miręcka

Hawalą - niebezpieczna alternaqlh,a
w islamskim systemie finansowym

Slreszczenie

Hawala jako wielowiekowa metoda przekaan pieniędzy jest wykorzystywana nie ĘIko przYz
uczciwych ludzi, ale takŻe pwsz organizacje terrorystycme. ZłoŻoność bankowości islamskiej jest
cfektenr zetknięcia się sposobu f.unkcjonowania zgodnie zzasadami islarnu i braku akcętacji praw.
dziwej wspołczesnej natury bankowości. Mobilizacja zasobów finansowych berz stosowania odsetek,
tldnowa tradycyjnych metod finansowania w fonnie mudaraba i muszaraka napotyka na trudności,
których przyczyn na|eży szukać w braku islarnskiego rynku f.tnansowego i małego zaallgiowulia
wslrystkich władz monetamych krajów islamskich.

Hawala - the dangerous alternative
in the Islamic Jinancial system

Summary

Hawala as thc secular method of the remittance of money is used not only by honest people, but
also by tcrrorist organizations. The complexity of islamic banking results {tom the combination of
the modc of its functioning within the islarnic code and the disapproval of modern banking. The
cnrpkryment of financial capital interest fiee and the retum to traditional financing methods in the
fbnn of rnudaraba and rnusharaka are confronted with difficulties whose causes are to be firund in the
abscncc of an islarnic tinancial rnarket and littlę involvernent of monętary authońties of Islamic
countnes.
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Turystyka w Wielkopolsce dziś i jutro

,ystęp

W ostatnich latach w toku dysput na temat rozwoju regionalnego sprawom
turystyki poświęca się coraz więcej miejsca' Czyni się to na wszystkich szcze-
blach władzy: od Rady Unii Europejskiej, poprzez wt'adze państw, władze re-
gionów, powiatów, na władzach gminnych kończąc.

Chociaż podróże wszelakiego rodzaju znane Są od starozytności, to istotne
zwiększenie ich liczby nastąpiło w dwóch etapach: w mniejsąrm stopniu na prze-
tomie XIX i XX w' orazbardzo znacząco w końcu XX w. Wówczas to podróże,
pojmowane jako turystyka dla pomania róimych krajów, jak i w celach wypo-
czynkowych, nabraĘ zgoła masowego charakteru.Liczba podróŻy na świecie
w 200f r. przehoczyła7OO mln i corocznie wzrasta o 3-5oń. Światowe wpływy
z turystyki Szacowane sąna ok. 500 rnld dolarów rocznie.

W szerokim znaczeniu turystyka spełnia trzy funkcje:
ekonomiczną - jest częścią gospodarki narodowej, istotną dla regionów

o duzym nasileniu ruchu turystyc7nęgo,
rekeacyjną - zapewniającą wypocz1mek na tzw. świeŻym powietrzu,

szczegóInie przy uprawianiu turystyki aktywnej: pieszej, kolarskiej, kajakowej,
żeglarskiej, j eździeckiej,

społeczną - jako ruch propagujący kajoznawstwo i wędrownictwo dla
poznania własnego kraju oraz stworzenia więzi emocjonalnych. Idea ta stanowi
główny cel działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoalawczego
(PTTK)' a takŻe towarzystw regionalnych.

obecnie turystyka jest jednym z najważmiejszych i najszybciej rozwijają-
cych się sektorów gospodarki światowej. Turystyka moze w Znacznvrrl stopniu
przyczynic się do osiągnięcia wysokiego i stabilnego poziomu wzrostu gospo-
darczego, zatrudnienia oraz postępu społecznego i kulturowego. Gospodarka tu.
rystyczna w 200l r. w Unii Europejskiej generowała około 5% PKB, a w szer-
szym ujęciu wraz Z branżami otoczenia turystyki ok. I2%ol. Prawię 99%o ęuro-

, Kompendiunl v'iedzy o turystyce, G. Gołembski (red.), ,,Al-bis'', Warszawa 2005
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pejskich przedsiębiorstw turystycmych stanowią matej i średnie przedsiębior.

stwa zatrudniające od kilku do kilkudziesięciu pracowników. Działają one, co

jest bardzo ważne, w mniejszych ośrodkach z da|a od centrów gospodarczych,

iam gdzie problem zatrudnienia jest szczególnie nabrzmiaĘ.

Ń perspektywie najbliższych lat wpływ na trendy oraz popyt w turystyce

będą miały zrriany d"mogrufic^e. odsetęk ludności powyżej 60. roku życia

wkrajach rozwiniętych, * ty* w Europie, zwiększy się z ok. f)oń do ok' 35oń,

osobywtejgrupiewiekowejnadfużejzachowująaktywnośóżyciowąiodby-
wać będą ptJ'oz" w celach trajoznawczych, w1poczynkowych i kuracyjnych.

Przewiduji się tez zachowanie wysokiego tempa rozwoju turystyki młodzieżo-

wej i osób wieku średniego. Wydłuzanie okresów wolnych od pracy, jak np.

zdirzającychsię parę ,u{* roku tzw. wydłużonych weekendów, sprzyja i bę-

d'ie sprzyjuó podejmowaniu wyjazdow poza miejsce stałego zamieszkania' Te

p.ogno,y,prawiają Żę zainteresowanie się rozwojem turystyki ma pełne uza-

sadnienie.

I. Turysylka w Wielkopolsce dziś

1. I. O rg an il.ecj e turY stY czn e

PoczątkizorganizowanejturystykiwWielkopolsce,zarównokomercyjnej,
jak i spoiecznej, sięgająpierwszych lat po odzyskaniu niepodległości w l919 r.

Żnu"i,i"1,,y rozwój .j^y"t' form turystyki datuje się od lat 60. XX w. Do

1990 r. więLszość przedsiębiorstw tej branży dztałało w scentralizowanym Sy-

stemie państwowytn.
W końcu XX w. powstało wiele nowych firm zarówno o charakterzę lokal-

nyrn, jak i oddziałów podmiotow o zasięgu krajowym, a nawet międzynarodo-

wym.-Większość biur po dróży zajmuje się sprzedaiąwycieczek zagranicznych.

Podróże kra;owe przedsiębrane są indywidualnie, spadła - i to bardzo Ziacz-

nie - liczba wycieczekzaĘadowych i szkolnych'

PromocjąturystycznązajlnujesięWielkopolskaorganizacjaTuryStyczna
powstała ' i,'.pi,u"ji ug"nay rządowej - Polskiej organizacji Turystycznej'

Wielkopolska órgaruzacjaTurystyczna zrzeszaprzedstawicie1i samorządów, pod-

mioty gospo darcze 1przódsiębiorstwa ftrrystycme, hotele, restauracje), stowarzy-

szęnia agroturyStyc,ne, organt,acje turystyczne (m.in. PTTK)' Zadanlem WoT'

podobni"e jak ffich regionalnych organizacji turystycznych.działających w po-

)ostałych województwlch, jeśt kreowanie rozwoju turystyki w regionie, pro.

mocja walorów krajoznawcźych i produktów turystycmych (produkt turystycz-

ny to dostępny na rynku panlt maieńalnych i niemateńalnych składników umo-

ziiwiu1ą"fn iealizację celu wyjazdu turystycznego').Nu szczeblu regionalnym

t lbitiem
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powstają lokalne organizacje turystyczne. W początkach 2006 r. w wojewódz-
twie wielkopolskim istniało 7 lokalnych organizacji turystycznych, w: Gnieź-
nie, Kaliszu, Lesznie, obornikach, ostrowie Wllfp., Poznaniu i SŁupcy. Cele ich
działalności były podobne jak WoT, |ecz w węZSą/Tn zakresie, w odniesieniu
do najbliższego rej onu'

W dziedzinie turyStyki aktyvnej główną rolę odgrywa Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK), mające w 2005 r. f6 oddziałów zrzeszo-
nych w Wielkopolskiej Korporacji oddziałów PTTK.

W ramach PTTK skupia się też przewodnictwo turystyczne. Koła przewod-
ników zrzeszającełącznie ok. 250 przewodników istnieją w Gnieźnie, Kaliszu,
Koninie i Poznaniu (|iczące l30 członków). W skali roku jednostki PTTK
w wojewódńwie wielkopolskim organizują około 300 róznego rodzaju ogólno-
dostępnych imprez turystycmych. Wiele jednostek PTTK wspóĘracuj e ze szko-
łami, organizując imprezy dla młodzieży m.in. wycieczki, rajdy, a takŻę wspo-
magając przygotowanie zespołów szkół biorących udział w turniejach krajozna-
wczo-turystycznych. W szkołach istnieją szkolne koła krajoznawczo-turystycz-
ne działające samodzielnie lub w strukturach PTTK.

w 2000 r. w Gnieźnie odbył się V Kongres Krajoznawstwa Polskiego, któ-
rego hasłem było ,Jftajoznawstwo zródłem tożsamości narodowej''. KaŹdego ro-
ku na terenie Wielkopolski odbywają się centralne imprezy turystyczne PTTK
m.in. w 2000 r. odbył się w GnieŹnie Centralny ZIot Krajoznawców' kolejny
Zlot odbył się w 2006 r. w Kaliszu. W Kaliszu w f00f r. miał miejsce ogóIno-
polski Z|otPrzewodników Turystyki Pieszej, a w 2003 r. w Szamotułach ogól-
nopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy. Wielkopolski Klub Publicystów
Krajoznawczych jest co dwa lata organizatorem ogólnopolskich spotkań auto-
rów oraz wydawców przewodników' map i monografii krajoznawczych, pod na-
zwą Forum Publicystów Krajoznawczych, corocznie jest głównym organizato-
rem towarzyszącego targom Tour Salon Przeglądu Ksiązki Krajoznawczej i Tu-

rystycznej.
obok PTTK organizacjami społecmymi zajmującymi się prowadzeniem im-

prez turystycntych są Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (działające w Pozna-
niu, nieposiadające związków organizacyjnych z dawnyn PTT), Polskie Towa-
rzystwo Schronisk Młodziezowych, niektóre towarzystwa regionalne oraz har-
cerstwo.

Z inspiracji PTTK zaczęto w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX w. zna-
kować piesze szlaki turystyczne. obecnie ł'ączna dfugość pieszych makowanych
szlaków turystycmych w województwie wielkopolskim wyrrosi ponad 5000 km'
Ruch wycieczkowy na tych szlakach jest jednak niewielki, a poza nielicznymi
rej onami (Wielkopolski Park Narodowy, P ojezierze Międzychodzko-Sierako-
wskie) stan oznakowania jest zły. od początku lat 90. XX w. wylyczane i zna-
kowane są równiez szlaki kolarskie. Są to szlaki zarówno lokalne jak i tzw' dłu-
godystansowe wiodące z Poznania do kańców województwa. Łączna dtugość

135



Włodzimierz Łęcki

tyclr szlaków wynosi ok. 1000 km. Podobnie jak na szlakach pieszych, i tutaj
turystów jest mało, a stan szlaków bywa różmy.

organizacją ruchu turystycznego w celach komercyjnych w zakresie tury-
styki przyjazdowej i wyjazdowej zajmują się biura podróży. w 2004 r. było ich
w województwie 242 (w skali kraju 2837). Zarówno w województwie, jak i w
skali kraju liczba biur podróży ma wyraźną tendencję spadkową: w f002 r. biur
było odpowiednio 300 i 3584.

1.2. Baza noclegowa

Ważnym elementenr irrfrastruktury turystycznej jest tzw. baza noclegowa:
hotele, schroniska, kempingi itp. Województwo wielkopolskie ma bogatą i róz-
norodną bazę noclegową. W 2004 r. miało największą wśród wojewódŹw w kra-
ju liczbę miejsc noclegowych w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych i mo-
telach' Wśród obiektów noclegowych dominują lrotele' posiadające ponad 25%o
w szyst ki ch miej sc nocl egowych. P rzy duŻej bazie noclegowej i umi arkowanym
ruchu turystycznym stopień wykorzystania miejsc noclegowych jest bardzo ni.
ski i po województwie opolskim najwyiszy w kraju.' - wynosi 27oń w ska|i
roku.

W latach 60. XX w. powstawały w Wielkopolsce ośrodki wczasowo-tu-
rystyczne - jak to się wtedy głosiło - ,,dla świata pracy''. Były to obiekty dość
prynlityrvne' ale cieszące się wówczas i dziś dużym powodzeniem' Powstały one
głównie w północnej i zachodniej części regionu, m.in. w Międzychodzie-Ustro-
niu, Skorzęcinie, Boszkowie, Wolsztynie. W latach |974-75 przy głównych szo-
sach Wielkopolski zbudowano 34 zajazdy-gościńce, było to pionierskie działa-
nie tego rodzaju w skali kraju' Po l990 r. przy szosach Wielkopolski powstało
wiele nowych zajazdów, hoteli, restauracji o różnym standardzie i różmej formie
architektonicznej.

ok. 2000 r. w Pozlraniu gruntownie zmodernizowano większośó istnieją-
cych hoteli' Największe hotele stały się własnością spółek zudztatem kapitatu
zagranicznego i weszły w skład korporacji hotelowych m.irr. trzy hotele orbis
w Poznaniu (Merkury, Poznań i Polonez) zna|azĘ się w strukturze francuskiej
firmy hotelowej ACCoR. Zbudowano też kilkanaście nowych obiektów śred-
niej wlelkości i mniejszych, bardziej kameralnych. Atrakcyjnymi noclegami dy-
sponują dwory i pałace w niedawnym okesie adaptowane na hotele, pensjonaty
i obiekty konferencyjne. Piękne połozenie, z reguĘ w sąsiedztwie parków, cie-
kawa forma architektoniczna budynków, stylowe w1posażenie wnętrz, a jedno-
cześnie pełna współczesna infrastruktura techniczna to główne atuty tych obiek-
tów. Wybrane infonnacje obazię noclegowej podano w tab. l.

. Turystyka polska w 2004 roku. tLkład regionalny, oprac, zbiorowe InsĘ'tutu Turystyki, Polska
Organizacja Turystycma, Warszawa 2005.

136

I



Turystyka w Wielkopolsce dziś i jutro

aJ

v'
)h
w
ur

Tabela I

Zródło: Turystyka polska w 2004 roku' Układ regionalny, oprac. zbiorowc lnstytutu Turysty-
ki., Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2005.

od początku \at70. XX w. Zaczęły powstawaó kolonie prywatnych domków
letniskowych popularnie zwanychdaczami. Kolonii takich jest w Wielkopolsce
100, obejmujących ok. 35 000 działek. Najwięcej powstało w SąSiedztwie więk.
szych miast. Rekordzistą jest gmina Pobiedziska, na terenie której w kilku ko.
loniach istnieje 4000 działek rekreacyjnych.

Najtańsze noclegi oferują szkolne schroniska młodziezowe. Wiele Z nich
w ostatnich latach zmodernizowano i prezenĘą one wcale przyzwoity stan-
dard. W wojewódawie wielkopolskim w 2005 r. byĘ 23 schroniska całoroczne
i l0 schronisk sezonowych.

W ostatnich latach powstało w Wielkopolsce ponad 70 gospodarstw gościn-
nych - kwater agroturystycznych. Potozone z reglĘ w ciekawej okolicy, dys-
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ponujące dobr1m standardem usług (noclegi, wyŻywienie) zyskały szerokie gro.
no nvolenrrików. Najwięcej takich obiektów istnieje w powiatach gnieźrieńskim,
międzychodzkim i szamotulskim'

1.3. Ruch turystyczny

obecnie w Statystykach ruchu turystycznego uwzględnia się wszystkie oso-
by opuszczające stałe miejsce zamieszkanie, również w celach rodzinnych, sfuż-
bowych i handlowych

W poszczególnych opracowaniach" podawane są różne |iczby określające
ruch turystyczny. Nie są podane metody badań - pomiarów, stąd często dane
te róznią się w sposób bardzo znaczący. Jedn)'m z miemików ruchu turystycz-
negojest liczba noclegów udzielonych w określonym okresie. Szersze informa-
cje o udzielonych noclegach w województwie wielkopolskim podano w tab. l.
Pod względem liczębności tej bazy region wielkopolski generalnie plasuje się
na poziomie średniej krajowej. Uwagę zwraca brak hoteli pięciogwiazdkowych
(najwyższej klasy) oraz generalnie niskie wykorzystanie hotęli - zaIedwle 28oń,
niŻsze o 60ń od średniej krajowej (34%). Hotele pięciogwiazdkowe (jest ich l3)
istnieją w Polsce tylko w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Katowicach, mają
one najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych - średnio w ciągu
ro|ąl43,3oń. W Pomaniu pienwszy hotel pięciogwiazdkowy budowany od 2005 r.
ma być oddany do użytk.u w końcu 2006 r.

Wg danych lnstytutu Turystykis w 2004 r. z noclegów w obiektach zbioro-
wego zakwaterowania skorzystało w województwie wielkopolskim l,2l5 tys.
osób, w tym 268 tys' turystów zagranicznych. odpowiednio |iczby udzielonych
noclegów wynosiły f ,430 tys. ogółem i 464 tys. osób z zagranicy.

Szacunkowo przyjmuje się, że w 2005 r. przybyło do województwa wielko-
polskiego l'5 mln turystów krajowych, w tym 0,5 mln na okres 5 i więcej dni
oraz l mln na okres f-4 dni, W gupie pobyów dtuzszych celem przyjazdow
były w 39% turystyka i wypoczynek. Przyjazdy tylko w 3%obyły zorganizowa-
ne przez biura podrózy, w |4oń przez szkoĘ, organizacje społecme, zakady pra.
cy, a 83oń turystów przybyło samodzielnie.

W opracowaniu Instyfutu Turystyki" podano, ze do województwa wielkopol.
skiego przybył,o l,75 mln turystów zagranicznych. Wydaje się to mało prawdo-
podobne z dwóch powodów. Wedfug znacznie bardziej precyzyjnych zródeł do-
tyczących wykorzystania bazy hotelowej wynika' ie z obie|<tow noclegowych

" Gospodarkn turystyczna w regionach, A. Gotow-Jeziorską R. Rączkowski (red.), Polskie Sto-
warzyszenie Turystyki, Warszawa 1999 Turystyka polsktt...: J. Wl.rzykowskt, Klasyf kocja atrak-
cyjności alrysl),cznej nliejscol,t,ości i obiektóv, tttąxtycznych Pokki, w: Turystyka - szottsą rozwojtt
krc{u, Mateńa]tv pokongresowe Kongresu Turystyki Polskiej. Urząd Kultury Fizycmej i Turystyki,
Warszawa l99ó.

i -- lurv.sryka Dolskn...
o lbidenr.
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korzystało 268 tys. turystów Zagailcmych, a jednocześnie w tym samym opra-
cowaniu podano, Żenaj|iczne1odwiedzane w celach turystycmych miasto w Pol-

Kraków odwiedziło l,3 mln osób, gdy t}mczasem inne opracowania po-
daja. ii miasto to w 2004 r. przyjęło ok. 4 mln turystów zagrarucznych. Jako bar.
dzo prawdopodobną liczbę turystów zagranicznych, którzy odwiedzili Poznań
i wojewódawo w 2004 r. na\eŻy przyjąó 300 tys.

lnnego rodzaju miernikiem ruchu turystycznego jest frekwencja w muzeach.
w 2004 r. istniejące w wojewódawie 7] muzeów (nie licząc izb muzealnych)
odwiedziło l075 tys. osób, w tym480 tys. młodzieiy.W stosunku do 2000 r.
zanotowano spadek odwiedzin muzeów o 7 ,5%o.

2. Atrakcyj ność kraj oznawcza Wielkopols ki

Wielkopolska j est regionem o dominujących walorach kulturowo-historycz-
nych, a takŻe nlaczących walorach naturalnych. Krajobraz Wielkopolski pocho-
dzenia polodowcowego jest krajobrazem w części pojeziernym o urozmaiconej
rzeźbie terenu, wzbogaconej jeziorami i dolinami rzek, w części jest monoton-
nym krajobrazem nizinnym. Rómy jest stopień zalesienia, dla całego obszaru
(25%) nieco mniejszy od średniej krajowej (28%), ale i w duzym stopniu zróż.
nicowany: w części północnej i zachodniej lasy zajmują więcej ruŻ30% terenu,
w części wschodniej ok. l0%. obszary o najciekawszym kajobrazie objęte zo-
staĘ ochroną polożone są tu: l park narodowy i l2 parków krajobrazowych oraz
ponad l00 rezerwatów prz1'rody i ok. 3000 pomników przyrody. Dużą atrakcją
sąjeziora skupione przede wszystkim w zachodniej i północnej części regionu.

Ranga walorów kulturowo-historycznych wynika zbogatej histońi tego regio-
nu, jak i wysokiego pozionru rozwoju gospodarczego w poszczególnych okre-
sach. Znajduje się tu duŻaliczba obiektów zabytkowych, pochodzących od naj-
starszych, z czasów romańskich, aż po wiek Xx - eklektyzm i secesję. Najbar-
dziej okazaŁymi budowlarni, często z bogatym wyposażeniem wnętrz są obiekty
sakralne: kościoły i klasztory. W Wielkopolsce znajduje się największa |iczba
zabytków romańskich. Większość z nich położona jest na Szlaku Piastowskim
-jednej z najpopulamiejszych tras h:rystycmych w kraju, łączącej główne ośrod-
ki władzy w okresie powstawania Państwa Polskiego: Poznań, Gniezno i Kru-
szwicę. Bogato reprezentowana jest tez architektura gotycka i barokowa.

Oprocz kościołów liczną grupę budowli zabykowych reprezentują pałace
- niejednokrotnie okazałe zał'ożęnta pałacowo-parkowe, dwory oraz zabudowa
miast: domy mieszczańskie i ratusze. ZxDX. w' pochodzą interesujące budynki
zabudowań folwarcznych, fabryk i zabytki budownictwa komunikacyjnego.
Znaczna część tych zabytków powiązana z ważmymj wydarzeniami z dziejow,
stanowi cenne pamiątki historyczne jak np. katedra gnieźnieńska - miejsce ko-
ronacji pierwszych polskich władców, czy też katedra poznańska - nekropolia
królów i książąt z dynastii Piastów.
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W Wielkopolsce jest tęŻ znacnta liczba obiektów archeologicznych: gro-
dzisk, cmentarzysk, odkrywek archeologicznych, z takimi miejscami na czeIe,
jak: Biskupin, ostrów Lednicki czy Giecz. Znaczlie skromniejsze są relikty kul-
tury ludowej . Z 1ej elementami spotkaó się można w okolicach Zbąszynia i Kro-
bi koło Gostynia.

W regionie znajduje się ok. 100 muzeów i izb rnuzealnych różnego rodzaju
i wielkości. Najwięcej palcówek muzealnych - 20 znajduje się w Poznaniu,
wśród nich Muzeum Narodowe z bogatymi kolekcjami malarstwa zachodnioeu.
ropejskiego i polskiego, oraz kilkoma oddziałami na terenie miasta i Wielkopol-
ski. Do najdawniejszych dziejów Polski nawiązują ekspozycje muzeów Pierw-
szych Piastów na Lednicy orazPoczątków Państwa Polskiego w Gnieznie'

Na rubieżach Wielkopolski, w okolicach Wał.cza i w okolicach Międzyrze-
cza znajdują się duze kompleksy fortyfikacji z okresu Il wojny światowej, naj-
większe na terenie kraju, jedne z największych w Europie.

Główne atrakcje oblicza współczesnego regionu koncentrują się w miastach,
wśród których zdecydowanie prym wiedzie Poznań. Miasto to jest znaczącym
ośrodkięm nauki, kultury oraz Spońu. Wielu turystów i miłośników sztuki ścią-
gająorganizowanę w tym mieście festiwale, m.in. coroczny teatralny ',Malta'',
skrzypcowy im. H. Wieniawskiego, organowy im. F. Nowowiejskiego. Innego ro-
dzaju atrakcję gospodarczau a|e i turystyczną stanowią Międzynarodowe Targi
Poznańskie. Na terenach targowych corocznie odbywa się ponad 25 różnorod-
nych inrprez targowych oraz|iczne wystawy m.in. międzynarodowe filatelistycz-
ne, psów, a takżę zawody spońowe, nr.in. halowe l-ripiczne mistrzostwa Polski
w skokach przez przeszkody.

Atrakcje Wa1oznawcze nie sąrozmieszczone równoniemie. W pewnym upro-
szczeniu stwierdzió moŻna, ze w części północnej i zachodniej dominują walory
naturalne, natomiast w cęntrum oraz części wschodniej oraz południowej prze-
waŻają- i to w sposób zdecydowany - walory kulturowę.

W północnej części Wielkopolski regionem bardzo atrakcyjnym turystycz-
nie są okolice Wałcza,Tuczna, Czł.opy, do dzisiaj prawie niewykorzystane, po-
za zamkiem w Tucznie i niewielkimi ośrodkami w Tucznie, Człopie i Watczu.
Jest to teren bardzo atrakcyjny, o duĄch mozliwościach przf mowania turystów
na okres wakacji. Brakuje tarn bardziej wysublimowanej bazy usŁug turystycz-
nych, brak obiektów czynnych przez cały rok. W okolicach tych zachowaĘ się
ruiny fortyfikacji Wafu Pomorskiego, potężnych umocnieli hitlerowskichz cza-
sów II wojny światowej. Bitwa o Wał Pomorski była największąbitwą stoczoną
przez polskich źzołnterzy w czasie II wojny światowej. Bardziej na południe leią
okolice Cbodzteiy, przed wojną populame wczasowisko mieszkańców Pozna-
nia, określane mianem Szwaj carii Chodziej skiej .

Wschodnią Wielkopolskę cechuj e przew aga walorów kulturowych. Wzmian-
kowany Szlak Piastowski prowadzt z Poznania przez ostrów Lednicki, Gnie-
zno,Trzemeszno, Mogilno, Strzelno do Kruszwicy. Jest to teren największej eks-
pansji turystycznej w Wie|kopolsce w perspektyrvie najbliższych lat. W 199,7 r.
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w Gniemie odbyĘ się wielkie uroczystości z.łviązane z tysiącleciem śmierci Świę-
tego Wojciecha, a w 2000 r' z tysiącleciemZjazdl Gnieznieńskiego. Wschod-
nia Wielkopolska to takŹe okolice Konina, jedne z mniej atrakcyjnych w regio-
nie. Stosunkowo płaskie, mające mato walorów naturalnych i zaledwie kilka
obiektów znaczącychkulturowo: opactwo Cystersów w Lądzie, Bieniszew oraz
rzeczw tej chwili mało wykorzystana - możliwośó zwiedzerua kopalni odkryw-
kowych węgla brunatnego. DuŻę znaczenie dla ruchu turystycznego ma miejsce
kultu religijnego w Starym Licheniu, najliczniej odwiedzane w Polsce miejsce
pielgrzymkowe po Częstochowie. Na skraju województwa konińskiego i sie-
radzkiego znajduje się zbiomik Zaporowy na Jeziorsku, największy pod wzglę-
dem obszaru w Polsce.

Południowo.w schodnia Wielkopol ska to region znaczący ch obiektów kultu-
rowych. Kalisz jest miastem skupiając1.rn wiele obiektów zabytkowych. Jest to
miasto o najstarszej metryce pisanej, pochodzącej z kroniki Ptolemeusza sprzed
tysiąca ośmiuset lat. Kalisz jest ośrodkiem ruchu turystycznego zracji połoze.

nia w sąsiedztwie kilku ważnych miejscowości, przede wszystkim Gohrchowa
z pięknym parkiem, oddziałęm Muzęum Narodowego i Muzeum Leśnictwa, za-
grodą zubrów i kamieniem św. Jadwigi. lnne ciekawe miejsca to: Antonin -

upamiętniony pobytami F. Chopina, Wzgórza ostrzeszowskie, bogaty w zabyl-
ki Krotoszyn, Dobrzyca, obszar nazwany Szwajcańą Zerkowską tęren o wyso-
kich walorach naturalnych, a zarazem skupiający cenne zabytki architektury.

Najwięcej znaczących zabytków architektury jest w poh.rdniowej Wielko-
polsce' W tym rejonie, słynącym dziś z wysokiej kultury rolnej, ale i w prze-

szłości z bogatego rolnictwa, powstały wspaniałe rezydencje i kościoły. Wielką
atrakcją jest kościół w Gostyrriu, jeden z najpiękniejszych kościołów w Polsce,
replika weneckiego kościoła Santa Maria di Salute. Nieopodal położony jest Lu-
bin, jeden z najstarszych klasztorów benedyktyńskich w Polsce, Pawłowice z pię-

knym pałacem, Rydzyr-ra z zant\<tem-pałacem, Leszno o zwartej zabudowie za-
blkowej, Wschowa - miasto zll'cznymt zabytkami. Jest to region, który może
byó atrakcyjny z racjt zabyków kulturowych, a zarazem dobrych walorów na-

turalnych, jakie stwarza Przemęcki Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy
im. Dezyderego Chłapowskeigo, o specyfi cznym, rolniczym kraj obrazie.

Zacho dnia Wi elkopol ska - rej on Wolszt1ma, Międzyrzecza, Międzychodu
- to teren o wysokich walorach naturalnych. Wiele jezior, zwłaszcza w dolinie
obry, połączonych tąrzekąi jej kanałami, nadających się do turystyki kajako-

wej. Na zachodniej rubiezy Wielkopolski znajdują się fortyfikacje Międzyrzec-
kiego Rejonu Umocnionego, imponujące wielkością i rozwtązaniami technicz-
nymi.

Jak wynika z powyiszego, bardzo syrtetycznego przeglądu walorów Wiel-

kopolski, w rejonie tym dominują walory kulturowe' Ich znaczenie jest istotne

w skali krajowej, a w pewnych rejonach także w skali międzynarodowej. Walo.

ry naturalne mogą być wykorzystywane w większości dla celów rekreacyjnych
mieszkańców regionu, a w paru przypadkach mogąbyć magnesem ściągającym
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h:rystów zda|szych okolic. W chwili obecnej głównym centrum ruchu turystycz.
nego w Wielkopolsce jest Poznań. o jego randze decydują zabytkj,mLIZęaoraz
imprezy targowe, kulturalne i sportowe tu się odbylvające.

Syntezę walorów kraj omawczych kraju, naj ciekawsze obiekty kaj omawcze,
przedstawiono w Kanonie krajoznawczym Polski' . Odniesienie liczbowe wymie-
nionych w Kanonie obiektów w Wielkopolsce do wszystkich wymienionych
Z terenu całego kraju podano w tab. 2.

Tabela 2
Najwazniejsze obickty krajoznawcze w Polsce i w woj. wielkopolskim

* Liczba tzw' rniast głównych (najoiekawszych pod względern krajoznawczyn w skali kmju)'
** Liczba parków narodowyclr.

Żródło.. Kanon krrłjoznawczy Pol.l/ti, W. Łęcki (re<l.)' ,,Kraj'., Warszawa 2005.

Jak wynika z tej tabeli (oceniając statystycznie, Iecz w dużym Stopniu mia-
rodajnie), województwo wielkopolskie ma Znaczącąw skali kraju liczbę obiek-
tów kulturowych'

3. Szanse rozwoju turystJ)ki w Wielkopolsce

Turystyka jako element rozwoju gospodarczego moze i powinrra odgrywać
większą rolę w Wielkopolsce. Walory k'rajoznawcze, jak i istniejąca infrastruk-
tura turyStycma (głównie baza noclegowa) oraz ogólna (sieć drogowa, magistral-
ne linie kolejowe, rozwój lotniska w Poznaniu) stanowią silną podstawę do roz-
woju turystyki przyj azdowej.

W czasach współczesnych atrakcje turyStycme i krajozrrawcze wymagają od-
powiedniej oprawy organizacyjnej i marketingowej' aby stworzyć produkt tury-
Styczny mogący zaistnieć na rynku usfug. Jednym z elementów wspieĄących
sprzedaŻ produków turyStycznych jest promocja czy nieco prozaicznie okre-
ślając - rek]ama. Kazdego roku w Polsce odbywa się kilka imprez targowych

, Kono, krajoznawczy Polski,W ' Łęcki (red.), ,'Kraj''' Warszawa 2005.

I  A 1
I  a L

t

Lp. Rodzaj obiektów

Liczba obiektów
% obiektów

w woj. wielkopolskim
4:3Polska

woJ.
wielkopolskie

z J .
A

obicktv w miastach elównvch l 0 *  I  1 9 l x  l 5 12.6
2. Obiektv w oarkach narodowvch f3** l I f l * *  5 4.9
3. Zabvtki t99 i l ,6
q Muzea tf5 t 4 l t )

5 . lnne n9 3
o. ogółem 664 ó0 9.0

Obszar Ikln'zl 312  685 29 8f6 o <
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- targów turystycznych, największe Z nich to targi w Warszawie i Tour Salon
w Pomaniu' Ponadto niektóre miasta, gminy, powiaty i regiony prezentują się na
targach turystycmychzagraruc4 m.in' na największej tego typu imprezie w Ber-
linie.

Gminy, miasta, powiaty wydają wiele rómego rodzaju materiałów promo-
cyjnych: folderów, informatorów, filop, pocŹówek prezentujących atrakcje da-
nej jednostki administracyjnej. Większość z tych wydawnictw stoi na dobrym
poziomie technicznym, ma dobry papier, barwny druk, fotografie. Gorzej jest
z mapami (poza wydawanymi na zlecenie przez profesjonalne oficyny wydaw-
nicze) i tekstami. Teksty są lakoniczne, pisane przez przwadkowych autorów,
z|icznyrri błędami i ,,lukrowaniem'' poprzezuŻywanle skrajnych określeń' np.
przepiękny, cudny, jedy.'y w swoim rodzaju. Często wydawnictwa mają niepo-
ręczny format, np. A4 lub 85. Standardem prawie są banalne wstępy miejsco-
wych prominentów i duże fotografie ich podobizn. W pewnym zakresie braki
kompleksowych wydawnictw o całym regionie uzupełniają publikacje Wielko-
polskiego ośrodka Informacji Turystycznej. Jest ich jednak mało i drukowane
są w maĘln nakładzie (rzadko przek'raczającym 5 tys. egzemplarzy).

Stąd pierwszy wrriosek wskazujący na wsparcie turystyki: potrzeba opraco-
wania kompleksowego, wieloletniego programu promocj i Wielkopolski zarow -
no na forum międzynarodowym' krajow1m, jak i lokalnym. Wydawnictwa pro-
mocyjne winny być rozpowszechniane poza granicami regionu' skromniejsze
rozdawane bezpłatnie, obszemiejsze sprzedawane. Promocja w samym regio-
nie, poza bieĄcąinfbrmacją turyStycmą jest przysłowiową,,tnusztardą po obie-
dzię''. Trafia do turysty, który już tu przybył. Może, co najwyżej zatrzymać go
nanieco dŁuzszy pob}4.

Poza promocją regionu lub jego większych fragmentów, znacznie wykracza-
jących poza jedną gminę czy powiat, ważnąsprawą jest wzbogacenie oferty tu-
rystycznej' produk1u turyStycznego o nowe atrakcje. Mogą to być np. kryte pĘ-
walnie, kręgielnie, ośrodki jazdy konnej, adaptacje zabykowych budowli na pen-
sjonaty, restauracje z regionalnąkuchnią atakze kursy zabytkowych pociągów
wąskotorowych czy normalnotorowych. Wiele z takich przedsięwzięć juŻ z,rea-
lizowano, brak jednak współdziałania w ich promocji i eksploatacji' Przykładem
Znacznęgo rozwoju infrastruktury turystycznej jest Sieraków. W mieście tym
położonym w pięknej okolicy, posiadającym znaczące zab'1tkl, w ostatnich la-
tach odbudowano zamek tworząc w nim muzeum' usługi jazdy konnej rozsze-
rzyło Stado ogierów, zbudowano kręgielnię, kryąpływalnię, powstało parę do-
brych pensjonatów i hotel. Dzięki temu Sieraków jest odwiedzany przez wcza-
sowiczów i turystów nie tylko w sęzonie letnim, |ecz- choć w mniejszym za.
kresie - przez caty rok.

Zadania promocji i rozwoju bazy są celem działania Lokalnych organizacji
Turystycznych. W miarę ich rozwoju i krzepnięcia form organizacyjnych moi-
na się spodziewać lepszych efektów. Gtówne jednak zadanie spoczy-wa na Więl-
kopolskiej Organizacji Turystycznej. Tylko bowiem Wielkopolska jako caty re-
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gion może być atrakcyjna dla turystów krajowych i zagranicznych przybywają-
cych na kilka dni.

Z subregionów do najciekawszych, wartych szczególnej preferencji w roz-
woju infrastruktury i promocji na\eĄ:

- Poznań i okolice (Kórnik, Rogalin, Wielkopolski Park Narodowy),
Szlak Piastowski (Pozriań, Gniezno, Kruszwica, Biskupin' Giecz),
okolice Konina (Stary Licheń' Bieniszew, Ląd),
Kalisz i okolice (Gotuchów, Antonin, Wzgórza ostrzeszowskie),
Pofudniowa Wielkopolska (kraina zabytków: Gostyń, Lubiń, Rydzyna,

Leszno, Wschowa),
okolice Wolsztyna (Przemęt, Rakoniewice, obra, parowozownia w Wol.

sztynie),
- Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie i okolice Międryrzecza (Mię-

dzychód, Sieraków, Międzyrzecz, Rokitno, fortyfikacje Międzyrzeckiego Rejo-
nu Umocnionego),

- Północna Wielkopolska (Wał'cz, Złotów, Górka Klasztorna, Chodzież,
umocnienia Wahr Pomorskiego).

Wielkopolska jest ciekawym regionem turystycznym, wartym podjęcia dzia-
łari zwiększających ruch turystyczny wspomagaJący gospodarkę' Szanse roz-
woju turystyki w tym regionie są duze. Wymagane jest dla rozwoju współdzia-
łanię władz na wszystkich szczeblach oraz pozyskanie w etapie początkowym
środków zarówno publicznych jak iprywatnych.
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Turystyka w Wielkopolsce dzś i jutro

Slreszczenie

Turystyka odgrywa coraz większąrolę w Życiu społeczeństw, również w Wielkopolsce. Dotyczy
to głównie aspektów ekonomicmych, zwiększa się również działalność rekreacyjna i krajomaw-
stwo. Wielkopolska posiada szeroko rozbudowaną bazę noclegową i inne elcmcnty infastruktury
turystycmej. Znacz-ące w skali kraju są walory krajomawcze decydujące o atrakcyjności regionu.
W celu z,większenia prryjazdu turystów koniecmym jest prowadzenie komp|eksowej promocji ca-
łego regionu z uw}pukIeniem jego najciekawszych lragmentów.

The tourism in ,rGreater Poland" today and tonrotow

Summary

The touńsm plays a growing rolc in the litb of contemporary societies. the Midwestem Poland
included. Economic aspects are here especially concerned as consequence ofdevelopment ofleisure
and sightseeing. The ',Greater Po|and'' possesses a well equipment accomtnodation for touństs and
other inlrastructural equipment. Thc region męrits further efforts to promote most interesting places
alnong native and lbrcign touństs.
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Infrastruktura gospodarcza i jej dostępność
na obszarach wiejskich Wielkopolski

Wstęp

Infrastruktura gospodarcza jest niewątpliwie jednym z głównych warunków
społeczno-ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich. Ma to związek z ce-
chami infrastrukhrry i jej specyfiką. Stan wyposażenia infrastrukturalnego wpły-
wa bezpośrednio bądź pośrednio na sferę produkcyjną gospodarki i dotyczy
szczególnie terenów, których dotychczasowy rozwój oparty był na jednym ro-
dzaju produkcji, np. rolnictwie.

odpowiednio uksztahowana infrastru|<tura przyczynia się nie tylko do pod.
noszenia atrakclności ekonomicznej terenów wiejskich, ale równiez wpływa na
podwyższenie standardu życia ludności wiejskiej. lnfrastruktura jest swego ro-
dzaju systemem decydującym w dużej mierze o funkcjonowaniu struktury prze-
strzennej obszarów wiejskich i warunkującym sytuację życiową i produkcyjną
mieszkańców wsi, a co za tym idzie jest jednym z najważmiejszych elementów
wpĘwających na poziom Ąciai warunki pracy ludności wiejskiej'.

Należy jednakzauwaŻyć, irc zależności pomiędzy poziomem rozwoju infra-
struktury, a rozwojem gospodarczym nie są całkowicie jednoznaczf,le. Umaje się,
ze pewien minimalny poziom infrastruktury, tzw. minimum infrastrukturalne, jest
niezbędny dla zapewnienia rozwoju gospodarczego. Niemniej po jego przekro-
czeniu dalszy wzrost nakładów inwestycyjnych na niektóre elementy infrastruk-
tury moze być ekonomicznie nieuzasadniony i prowadzió do sytuacji, w której
staje się on bardziej bańerą niŹ stymulatorem procesów rozwoju obszarów wiej-
skich. Przy czymbardzo istotnym jest fald, ze na obszarach słabo rozwiniętych
infrastruktura na pewno moze stanowió istotny impuls rozwojowy przyczynia-
jąc się do ich ,,pchnięcia'' na ścieżkę wzrostu gospodarczego,'

. D. Kołodzie.|czyk, lnfrastruktura w procesie rekonstrukcji społecznej iekonomiczne.j wsi,
lERiGZ, Warszawa l99f , ss. fj-fl.

. W. Łuczka-Bakułą M. Do|ata, Stan infrastruktury a rozwój przedsiębiorczości v, gospodarce
ż1nunościowej, w.. Strategia inwestowania i roz,uoju przedsiębiorstw oraz l<ształcenia kadr w gospo-
darce ż1łunościowej XXI w., T. Ziejewski (red.), AR, Szczecin 2001, ss. |f8-|29.
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W ostatnich latach rniało miejsce znaczne przyspieszenie roavoju wyposa-

żęrlia intiastrukturalnego obszarów wiejskich. Nadal jednak poziom rozwoju in-

frastruktury gospodarczej i dostępność do jej ustug są niewystarczające w sto-

sunku do istniejących w tym zakresie potrzeb. Zjawisko to pogłębia dodatkowo
fakt dużego zróŻnicowania przestrzennego rozwoju infrastruktury i to zarówno

w kraju, jak i wewnątrz województw. Nie udało się również zlikwidować znacz-

nycir clysproporcji między wyposażeniem infrastruklurainym obszarów miej-

skich r wiejskich. Przyczynniedostatków w stanie infrastruktury wiejskiej moŻ-

na upatrywać w zaległościach, które są wynikiem kilkudziesięcioletniej stagna-

cji występującej od lat powojennyclr az do okresu transformacji polskiej gospo-
r r ' - l

oarKl

Celem pracy jest zbadanię wyposażenia obszarów wiejskich Wielkopolski

w podstawowe elementy infrastruktury gospodarczej w przekroju gmin. Obsza-

ry wiejskie w Wielkopolsce obejrnują ponad 95oń powierzchni województwa
(28 344,8 km2; i są zamieszkane przęz ponad 45Yo ogóŁujego ludności. Bada-

niami objęto wszystkie gminy województwa wielkopolskiego, których powierz-

chnię w całości lub w części tworzą obszary wiejskie. Gmin takich jest w Wiel-

kopolsce foJ, z czego 717 to gminy wiejskie, a 90 - gminy miejsko-wiejskie.
Analizię poddano dostępność ludności do takich podstawowych elementów in-

frastruktury jak: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, sieó drogowa i gazowa,

oczyszcza\nie ścicków i powierzchnia uzytkowa mieszkań. Podstawą uzyskania

liczbowych wartości wskaźników opisujących dobrane do badania elementy in-

frastruk1ury były clane Statystyczne dotyczące obszarów wiejskich Wielkopolski

w przckroju gmin w f0O4 r., udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny

w formie elektronicznej -- Bank Danych Regionalnych.

M e t o d a p o m i ar u zag o sp o d ar ow o nia i nfra str u ktur aln e g o gm in
w oj ewództw a w i e lkop o ls kiego

Porniaru poziomu rozwoju infrastruktury gospodarczej na obszarach wiej-

skich Wielkopolski dokonano, wykorzystując miarę stosowaną powszechnie

w problematyce porządkowania obiektów wielocechowych, tj. syntetycmy mier-

nik poziomu rozwoju'.
Wartości miemika zostały wyznaczone po uprzednim przyjęciu cech diagno-

stycznych, których wyboru dokonano opierając się na przesłankach merytorycz-

nych i Statystycmych. Przesłanki merytoryczne zdecydowały, ie spośród dostęp-

lryclr cech wybrano te, które wyrózniały się od innych ważnością uniwersalno-

r M. Dolata' W. Łuczka-Bakuła &ał i kientnki rozwoju in.frastruktury gospodarczej obszarów

w,i ej s'kich Wiel kopo ls ki' AR. Pomań. 2005.
* 

J, Li.u, W. Wagner, F. Wysocki, Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wieloce-

choln,ch,Intemetowa oiicyna Wydawnicza' Centrum Statystyki Regionalnej, Poz:'ń2002, ss. 87-99.
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ścią i zmiennością zaś przesłanki statystycme spowodowaĘ, że wyboru cech
dokonano, uwzględniając również analizę ęlementów diagonalnych macierzy od.
wrotnej 1n 

') do macierzy korelacji liniowych (R) dla cech cha.rakteryzujących
poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej wielkopolskiej wsi'.

Wyznaczone wartości Syntetycznęgo miemika poziomu rozwoju pozwoliły
na liniowę uporządkowanie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Wielkopolski
wedtug poziomu ich wyposazenia w infrastrukturę gospodarczą. Miernik ten
posŁuzył także do podziału wszystkich badanych gmin na cztery klasy t1polo-
giczne skupiające gminy o podobnym poziomie wyposażenia infrastrukturalne-
go. Wyodrębnienia klas typologicznyclr gmin dokonano, posługując się metodą
polegającą na analizie różric w poziomie wartości miernika obliczonego dla są-
siadujących ze sobą gmin uporządkowanych wedtug malejących wartości tegoz
miemika.

P omiar p oziomu r ozw oj u infrastr uktury gosp oda rc zej ob szarów
wiejskich w pru,ekroju gmin województwa wielkopolskiego

Do analizy poziomu rozwoju infrastruktury gospodarczej obszarów wiej-
skich województwa wielkopolskiego przyjęto 6 cech diagnostycznych:

długośó sieci dróg gmimych w km na l00 km, powierzchni gminy (dro-
gi),

liczba ludności korzystająca z sieci wodociągowej w oń ogótu ludności
wiej skiej (wodociągi),

liczba ludności korzystająca z sieci kanalizacyjnej w oń ogółu ludności
wiej skiej (kanalizacj a),

liczba gospodarstw domowych odbierająca gaz z sieci gazowĄ w oń

ogółu wiejskich gospodarstw domowych" (gaz),
- przeciętna powierzchnia użlkowa mieszkań w m' na mieszkańca wsi

(mieszkania),
liczba ludności obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w % ogótu lud-

ności (oczys zcza|nie).
Analiza wartości wskazników, opisujących wybrane do badali elementy in-

frastruktury, pozwoliła zauwaĄc, że największe zróżnicowanie wykazyrvał wska-
źlik dotyczący obsŁugiwania gospodarstw domowychprzez sieć gazową. W 12l
gminach tj. w 58% badanych gmin gospodarstwa domowe nie korzystaĘ w ogó-
Ie z tej formy poboru gazu. Najlepsza sy,tuacja w tej dziedzinie miała miejsce

' J. Lira, F. Wysocki, Zróżnicowanie plzestŻenne inJ.rastruktury technicznej y, pnekroju po-
wiatów wojewódznua wielkopolskiego, ,flesryt Naukowy wSHiU w Poznaniu'' ó/2003, s. l70.

o Dane dotyczącc liczby gospodarstw domowych na obszarach wiejskich Wielkopolski pocho-
dzą z NSP zf002 r., opublikowanych w BDR.
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w gnlinie Tarnowo Podgóme (90,40^ wiejskich gospodarstw domowych pobie-
rało gaz z sieci).

Naj mniej zróżnicowanym składnikiem infrastrukrury była przeciętna powi erz-
chnia użytkowa mi eszkań' Naj więks zą pow ierzchnią uĄrtkową przypadaj ąca na
jednego mieszkańca wsi charakteryzowała się gmina Tarnowo Podgóme (35 m.
na mieszkańca), zaś najmniejszą gmina Wysoka (l8,7 m, na mieszkańca)'

Największą zn.liennością cechowały się wartości wskazników dotyczących
|iczby gospodarstw donrowych korzystających z sieci gazowej (174,5%o) i |icz-
by ludności obstugiwanej przez oczyszczaLrie ścieków (100'4%) orazkana|iza-
c1ę $ a,a%) . Małą zmiennością charakt eryzow ał.a się natomias t |iczba ludności
wiejskiej obsługiwana przez sieć wodociągową(J0,4%o), a takŻe przs1padająca
na mieszkańca wsi przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań (9)%).

Przeprowadzonę obliczenia wartości kaŻdej z ana|izowanych cech diagno.
stycznych oraz zamiesZczone w tab. l podstawowe charakterystyki tychże cech,

d. wartości minimalne i maksyrnalne, średnia arfmetyczna, średnia harmonicz-
na, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, mediana brzegowa, me-
diana Webęra oraz elementy diagonalne macierzy R.' w kolejnym etapie badań
posfużyĘ do skonstruowania syntetycn7ęgo miemika rozwoju infrastruktury go-
spodarczej na obszarach wiej skich Wielkopolski.

Tabela I
Charaktelystyki liczbowe cech opisujących inIiastrukturę gospodarczą

Żłódło: ob|iczenia w,|asne na podstawic: Bank Danych Regionalnych, GUS, Warszawa 2006'

Wyznaczone i uporządkowane wańości syntetycznej miary rozwoju infra-
struktury gospodarczej obszarów wiejskich w poszczególnych gminach postu-
Żyły do ich podziału na grupy typologiczne skupiające gminy o podobnym po-
ziomie wyposażenia w badane elementy infrastruktury gospodarczej. Wyrómio-
no cztery klasy typologiczne gmin:

klasa l - gminy o bardzo wysokim poziomie wyposażenia w badane
elementy infrastruk1ury,

1 50

glnin województwa wiclkopolskiego

Charaktcrystyki Drogi Wodociągi Kanalizacja Caz Mieszkania Oczyszczalnie

M i n 2.9 43.3 0.0 0,0 r8 .7 0,0
IIAX 485,8 g 7 s 6'7.1 90.4 35.0 98,0
Srcdnia arytmetvczna 96.6 R S ? 18 ,9 10.7 L ) . L ł 20.3
Srednia hannoniczna 9 l  . ó 85.5 20.1 0 . r 3 ?1 a] 21.6
Odchvleni e standardorvc 55.3 8.9 16 .0 t 8 . 8 ) 1 f0,4
Współczynnik
zlnicnnoŚci (w 9i')

57.3 10.4 84.4 t't4.5 o t 100,4

Mcdiana brzegowa 90;l R 7 5 l ó ' 0 0.0 z ) . ) l s  ?

Mediana Webera 9 l  . 3 85,7 l ó .9 1,4 ?1 .ł t'7.7
Elcrnenty diagonalne
rnaciezv R-l

1 .03 I , r 3 2,6'.7 t , f0 t . l 8 ) 6 5
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klasa 2 - gminy o wysokim poziomie wyposażenia w badane elementy
infrastmktury,

klasa 3 - gminy o średnim poziomie wyposażenia w badane elementy
infrastruktury,

klasa 4 - gminy o niskim poziomie wyposazenia w badane elementy in-
frastruktury.

Ana|iza delimitacji terenów wiejskich Wielkopolski w przekroju gmin uka-
zuje ich Znaczne zróżricowanie przestrzenne pod względem poziomu Zagospo-
darowania w podstawowe elementy infrastruktury gospodarczej. W celu bardziej
przejrzystego ukazania tego zjawiska wyniki przeprowadzonej procedury klasy-
fikacyjnej zilustrowano mapami (rys. 1, 2,3 i 4).

Na ogólną |iczbę f07 gmin, niezależrie od ich typu (gmina wiejska, gmina
miejsko-wiejska), bardzo wysokim i wysokim poziomem wyposażenia w ele-
menty infrastruklury gospodarczej cechowało się 9% gmin, średnim - 40oń,
a niskim - 5l%.

Tabela 2
Klasyfi kacja gmin wojewódawa wielkopolskiego

wedfug wartości syntetycznego miemika wyposaŹenia w inl}astrukturę techniczną

Poziom
miemika

Wartości Liczba
powiatów Gminy

Bardzo
wsoki

powyzcJ
o 6

5 Dopiewo"(21), Granowo (5), Komomiki (21), Suchy Las (21), Tar-
nowo Podeóme (2l )

Wysoki 0'3.0'ó t 4 Borek Wielkopolski (a)' Budzyń (l)' Czerwonak (2l), Krobia (4)'
Krzemieniewo (l3), Łubowo (3)' Pakosław (22)' Pępowo (4)' Piaski
(4), Powidz (23), Rokietnica (21), Siedlec (29), Wolsztyn (29),7a-
niemvśl (25)

Sredni 0,0-0,3 82 Białośliwie (l9), B|izanów (7), Bralin (8), Bueziny (7), Buk (2l )' Ce'
ków-Ko|onia (7)' Chodów (9)' Chodzie;z ( l )' Czajków ( l 8)' Damasła-
wek (28)' Doruchów (l8), Duszniki (24)' Gofuchów (20), Grzegorzew
(9)' Jarocin (ó)' Kaczory (19), Kamieniec (5), Kazimierz Biskupi (10)'
Karirnierz (24), Kisz-kowo (3), Kleczew (10), Kleszczewo (21), Ko-
byla Góra (l8), Kołaczkowo (30)' Koło (9)' Kościan (l l)' Kotlin (6)'
Kómik (2|)' Kraszewice (l8), Krotoszyn (|2), Krzyiz Wielkopolski
(2), Kwilcz (la)' Lądek (23)' Lisków (7), Lubasz (f)'Ęka opatow.
ska (8)' Margonin (l), Miasteczko Krajeńskie (l9)' Miedzichowo
(l5)' Międzychód (l4)' Mikstat (l8), Niechanowo (3), Nowe Miasto
n. wańą (25)' obrzycko (24)' odolanów (l7)' okonek (3l )' opaleni-
ca (l5), opatówek (7), Perzów (8), Pobiedziska (2l)' Pogorzela (4)'
Połajewo (2), Przemęt (29)'Prrygodzice (l7), Przykona (27)' Rako-
niewice (5), Rawicz (22)' Rozdrażew (l2)' Rychtal (8)' Ryczywół
(ló)' Rydzyna (|3), Sompolno (|0)' Stare Miasto (l0)' Stęszew (2l)'
stnałkowo (23)' Swarzędz (2l)' Szamotuły (24), Szydłowo (19)' Sle-
sin (l0)' Srem (2ó), Swięciechowa (l3)' Tamówka (3l)' Trzcinica (8)'
Turek (27)' Ujście (l9)' Wapno (28), Wielichowo (5), Włoszakowice
(l 3). Zakrzewo (3 l)' Zbąszń (l 5)' Zdunv (|2\'Ze|azków (.7)'
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klasa 2 - gmlny o wysokim poziomie wyposazenia w badane elementy
infrastruktury,

klasa 3 - gminy o średnim poziomie wyposazenia w badane elementy
infrastruktury,

_ klasa 4 - gminy o niskim poziomie w1posażenia w badane elementy iri-
frastruktury.

And'iza delimitacji terenów wiejskich Wielkopolski w przekroju gmin uka-
zuje ich znacznę zróżnicowanie przestrzenne pod względem poziomu Zagospo.
darowania w podstawowe elementy infrastruktury gospodarczej. W celu bardziej
przejrzystego ukazania tego zjawiska wyniki przeprowadzonej procedury klasy-
fikacyjnej zilustrowano mapami (rys. 1, 2,3 i 4).

Na ogólną |iczbę f07 gmin, niezależnie od ich typu (gmina wiejska, gmina
miejsko-wiejska), bardzo wysokim i wysokim poziomem wyposażenia w ele-
menty infrastruktury gospodarczej cechowało się 9% gmin, średnim - 40Yo,
a niskim - 51%.

Tabela 2
Klasyfi kacja gmin województwa wielkopolskiego

wedfug wańości syntetycznego miemika w1posażenia w in|}ashukturę techniczną

Poziom
miemika wartości Liczba

powiatów Gminy

Bardzo
wvsoki

po\ł]rzeJ
0.ó

5 Dopiewo"'(21), Granowo (5), Komomiki (21), Suchy Las (21), Tar-
nowo Podeóme (2l)

Wysoki 0'3.0'ó l 4 Borek Wielkopolski (4)' Budzyń (|)' Czerwonak (2l)' Krobia (4),
Krzemieniewo (l3)' Łubowo (3), Pakostaw (22)' Pępowo (4)' Piaski
(4)' Powidz (23)' Rokietnica (2l)' Siedlec (29)' WolszĘn (29), Z'^-
niemyśl (25)

Sredni 0,0-0,1 82 Białośliwie ( l9), Blizanów (7)' Bralin (8)' Bneziny (7)' Buk (2 l )' Ce-
ków.Kolonia (7), Chodów (9)' Chodzież ( l )' Czajków ( l 8)' Damasła.
wek (28)' Doruchów ( l 8), Duszniki (24)' Gofuchów (20), crzegorzew
(9), Jarocin (6), Kaczory (19), Kamieniec (5), Kazimierz Biskupi (10),
Kzźmierz (24)' Kisz.kowo (3), Kleczew (|0), Kleszczewo (2l)' Ko-
byla Góra (l8), Kołaczkowo (30)' Koto (9), Kościan (ll)' Kotlin (ó)'
Kómik (2l)' Kraszewice (l8), Krotoszyn (|f),Knyz Wielkopolski
(2)' Kwilcz (la)' Lądek (23)' Lisków (7), Lubasz (2)' Łęka opatorv.
ska (8)' Margonin (l), Miasteczko Krajeńskie (|9), Miedzichowo
(l5)' Międzychód (|4)' Mikstat (18), Niechanowo (3), Nowe Miasto
n. Wartą (25)' obrzycko (24)' odolanów ( l 7), okonek (3 l )' opaleni-
ca (l5)' opatówek (7), Perzów (8)' Pobiedziska (2l), Pogorzela (4),
Połajewo (2)' Przemęt (29),Prqgodzice (l7), Przykona (27)' Rako.
niewice (5), Rawicz (22), Rozdrażew (l2)' Rychtal (8), Ryczyr'vół
(l6)' Rydzyna (l3)' Sompolno (10)' Stare Miasto (l0), Stęszew (2l),
Strzałkowo (23), Swarzędz (2l), Szamofuty (24), Szydłowo (l9), S|e-
sin (l0)' Srem (2ó)' Swięciechowa (l3), Tamówka (3l), Trzcinica (8),
Turek (27)' Ujście (I9)' Wapno (28)' Wielichowo (5), Włoszakowice
( l3). Zakrzewo (3|\. haszvn (| 5). Zdunv ( l 2). Ze|azków (.7\.

ś
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Niski poniŹej
lub

równo
0.0

106 Babiak (9)' Baranów (8), Bojanowo (22), Brodnica (26), Bru&ew
(21)' Chocz (20)' Chzypsko Wielkie (l4)' Czamków (2)' Częmpiń
(l l )' Czermin (20), Czemiejewo (3)' Dąbie (9)' Dobra (27)' Dobrzyca
(20)' Dolsk (26), Dominowo (25), Drawsko (2)' Gizałki (20), Gniezno
(3), Godziesze wielkie (7)' Golina (l0)' Gołancz (28)' Gostyn (a)'
Grabów nad Pro.sną (l8), crodziec (l0)' Grodzisk Wielkopolski (5)'
Jaraczewo (ó), Jastrowie (3l), Jutrosin (22)' Kawęczyn (27)' Kępno
(8)' Kłecko (3)' Kłodawa (9)' Kobylin (l2)' Kostrzyn (2l)' Kościelec
(9)' KoŹmin Wielkopolski (12)' Koźminek (7)' Krajenka (3l)'
Kramsk (l0), Krzykosy (25), Krzymów (l0)' Ktzywiń (ll)' Książ
Wielkopolski (26)' Kuślin (l5)' Lipka (3l)' Lipno (l3)' Lwówek (l5)'
ł-obżenica (l9), Ma|anów (27)' Miejska córka (2f), Mieleszyn (3)'
Mieścisko (28), Miłosław (30), Mosina (2l)' Murowana Goślina (2l)'
Mycielin (7)' Nekla (30)' Nowe Skalmierzyce (l7)' Nowy Tomyś|
(l5)' obomiki (16)' olszówka (9), orchowo (23)' osieczna (l3)'
osiek Mały (9), ostroróg (24), ostrowite (23), ostrów Wielkopolski
(l7), ostzeszów (l8)' Pleszew (20)' Pniewy (24)' Poniec (4), Prze-
decz (9)' Pyzdry (30)' Raszków (|7)' Rogoźno (ló)' Rychwał (l0)'
Rzgów (l0)' Sieraków (l4), Sieroszewice (l7)' Skoki (28)' Skulsk
(l0)' Sfupca (23)' So.śnie (|7), Stawiszyn (7)' Szamocin (|)' Szczyt-
niki (7), Smigiel (l l), Sroda Wielkopolska (25), Trzcianka (2),Trze-
meszno (3), Tu|iszków (27)' Wągrowiec (28)' wieleń (2)' Wierzbinek
(l0)' Wijewo (l3)' Wilczyn l0), Witkowo (3)' Władysławów (27)'
Wronki (24)' Września (30)' wynysk (l9)' Wysoka (l9)' Zagórów
(23\'Ztotów G|). Zerków (6).

a) Przyporząrlkowano nulncr powialu zgodnie z następującyn oznaczenian: l - chodzieski, f - czam-
kowsko.trzcianecki,3-gniezniński,4._gostynski,5-grodziski'6-jarociński'7-kaliski,8--kępiński,
9- kolsk i '  l0-koniński ,  l l -kościański '  l2-kmtoszyński ,  l3- leszcąński ,  l4-rn iędzychodzki ,  l5-
nowotorrryski, ló obomicki, 17 - ostrowski, 18 - ostrzeszowski' 19 - pilski' 20 - pleszewski, 2l -
poznanski, 22 _ rawicki,23 - sfupecki,24 - szarnotulski' 25 - średzki,26 - śrerrski,27 - turecki, 28 -
wągrowiccki, 29 - wolsayński, 30 - wrzesiński' 3l - złotowski.

Zródto: opracowanie własne.

W skład klasy pierwszej, do której zakwalifikowano gminy charakteryzujące
się bardzo wysokim poziomem rozwoju inf|astruktury gospodarczej na obsza-
rach wiejskich, wchodzi pięć gmin (rys' 1). Wszystkie te gminy to gminy wiej-
skie. Syntetycmy miernik poziomu rozwoju infrastruktury w tej klasie przyjmuje
wańości powyzej 0,6. w grupie tej bardzo wyramię ZarySowuje się oddziaĘ-
wanie duzego miasta, jakim jest Poznań, na Stopień wyposazenia w infrastruk-
turę gospodarcząobszarów wiejskich w gminach położonych w jego sąSiedz-
twie. AŹ 4 gminy wchodzące w skład powiatu pomańSkięgo bezpośrednio gra-
niczą Z aglomeracją miejską Poznania, a więc pozostają pod silnym jej wpły.
wem' Gminy te cechuje również bardzo korzystne położenie w stosunku do sie.
ci drogowej i kolejowej, co niewątpliwie sprzyja rozwojowi infrastruktury go-
spodarczej na ich terenach.

I
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Rysunek I

obszary wiejskic Wielkopolski o bardzo wysokim poziomie wyposażenia
w inliastnrkturę gospodarczą

Żród,to opracowanie własne na podstawie tab. 2.

D^gą klasę typolo gicznątworzągminy Z wysokim poziomem w}posażenia

infrastrukturalnego obszarów wiejskich. Grupa ta obejmuje 14 gmin, z których

aZ l l Stanowią gminy wiejskie' Większość z gmin o wysokim poziomie wypo-

sazenia infrastrukturalnego zajmuje tereny potudniowej Wielkopolski: powiat

gostyńSki, wolsztyński, rawicki i średzki. Tereny dwóch z nich wchodzą w skład

powiatu poznańskiego, a pozostałe gminy leŹąpojedynczo rozr^tcone po całym

obszarze woj ewództwa. Syntetyczny miernik poziomu rozwoju infrastruktury

w tej klasie gmin przyjmuje wartości od 0,3 do 0,6. Przeciętne wartości wskaź-

ników opisujących wyposażalie infrastrukturalne w drugiej klasie gmin sąznacz-

nie ńższe (prócz dróg) niż w klasie pierwszej, jednocześnie j.,d"uk są duzo wyż-

szeniŻwskamiki w klasie trzeclej, z jednym tylko wyjątkiem dotyczącym sieci

wodociągowej, gdzie w obu klasach ksztahują się prawie na tym Samym pozio-

mie.

7
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Rysunek I

obszary wiejskic Wielkopolski o bardzo wysokim poziomie wyposażenia
w inliastn:kturę gospodarczą

Żród|to. opracowanie własne na podstawie tab' 2.

D.gą klasę typolo gicznątworzągminy Z wysokim poziomem wyposażenia
infrastrukturalnego obszarów wiejskich. Grupa ta obejmuje 14 gmin, z których

az l l stanowią gminy wiejskie. Większośó z gmin o wysokim poziomie wypo-

sazenia infrastrukturalnego Zajmuje tereny południowej Wielkopolski: powiat

gostyński, wolsztyński, rawicki i średzki. Tereny dwóch z ńch wchodzą w skład
powiatu poznańskiego, a pozostałe gminy leżąpojedynczo rozrzvcone po całym

obszarze woj ewódŹwa. Syntetyczny miernik poziomu rozwoj u infrastruktury

w tej klasie gmin przyjmuje wartości od 0,3 do 0,6. Przeciętne wartości wskaź.

ników opisujących w)posażenie infrastrukturalne w drugiej klasie gmin sąznacz-

nie ńższe (psrócz dróg) niż w klasie pierwszej, jednocześnie jed"ak są dużo wyż-

szęnizwskaźniki w klasie trzeciej, z jednym tylko wyjątkiem dotyczącym sieci

wodociągowej, gdzie w obu klasach ksztahują się prawie na tym samym pozio-

mie.
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Rysunek 2

obszary wiejskie Wielkopolski o wysokim poziomie wyposażenia
w infrastrukturę gospodarczą

iródło: opracowanie własne na podstawie tab. 2,

Gminy charakteryzujące się średnim poziomem wyposaŹenia infrastruktu.

ralnego terenów wiejskich tworzą trzeciąklasę typologic7ną. W skład tej klasy

wchodzą 82 gminy (w tym 55 gminy wiejskie) opisane poziomem syntetycne-

go miernika iozwoju infrastruk1ury zawierającym się w przedziale od 0,0 do

ó,3. G-l.'y te cechuje Znaczne rozproszenie przestrzenne, jednakŹe największe

ich koncentracja wtaściwa jest dla obszarów wiejskich potudniowo-zachodniej

części Wielkopolski. Średnie wartości charakteryzujące poziom infrastruktury

w irzeciej klasie typologicznej, w porównaniu z grupą drugą sąznacznie niz-

sze.Dotyczy to trzeih badanych składników infrastruktury, tj. sieci kanalizacyj-

nej, sieci gizowej i oczyszcza|ni ścieków. W przypadku sieci drogowej i wodo-

ciągowej 
-róimici 

tajest niewielka. odstępstwo od wyżej opisanej prawidłowo-

ścńtanówi jedynie powierzchnia użlkowa mieszkania przypadająca na miesz.

kańca wsi. Wskamik opisujący ten element infrastruktury uksztahował się na

poziomie wyŻszymniż w klasie gmin z wysokim wyposażeniem infrastruktu-

ralnrnn.
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Rysunek 3
obszary wiejskie Wielkopolski o średnim poziomie wyposażenia

w in{iastrukturę gospodarczą

iródło: opracowanie własne na podstawie tab. 2.

NajliczniejsZą klasę stanowią gminy o niskim poziomie wyposażenia obsza-

rów wiejskich w podstawowe elementy infrastruktury gospodarczej. W skład tej

grupy wchodzi 106 gmin (w tym 46 gmin wiejskich). Wartości Syntetycznego

miemika opisującego poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej w grupie CZł,/ar-

tej przyjmują wartości poniżej lub równą 0,0. Tereny wiejskie o niskim pozio-

mió zagospodarowania podstawowymi elementami infrastruktury gospo darczej

zajmują duŻączęść północnej Wielkopolski. Pozostałe gminy z obszarami wiej-

skimi o niskim wyposazeniu inflrastrukturaln}ryn rozproszone są głównie w po-

łudniowo-wschodniej części województwa, a sporadycznie występują w obrę-

bie dawnego województwa poznańSkiego' Braki w wyposażeniu infrastruktu-

ralnym wsi w tej grupie gmin wiejskich i miejsko.wiejskich sąnieporównywal-

nie większe niż w grupie trzeciej. Na obszarach wiejskich w większości z nich

nie funkcjonują podstawowe systemy infrastrukturalne, jak chociażby siec kana.

|izacyjna, a oczyszczalnie ścieków i sieć gazowa występują tam sporadycmie.

Przeciętne wskaŹniki opisujące wyposażenie w urządzenia infrastruktury go-

spodarczej w tej klasie są znacmie ruŻszę niż w klasie grupującej grnlny o wypo-

15s
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sazeniu średnim. Wlątek stanowiątylko średnie wartości wskaŹników charakte-
ryzujących stan sieci wodociągowej, drogowej orazpowierzchni użytkowej mie-
szkań, które sątylko nieznacztie niŻsze niż w grupie trzeciej.

Rysunek 4
Obszary wicjskie Wie|kopo|ski o niskim pozioInie wyposażenia

w infrastrukturę gospodarczą

Zródło: opracowanie własne na podstawie tab. 2.

W poszczególnych klasach grupujących gminy o podobnym stopniu wypo-
sazenia infrastrukuralnego występują znaczne dysproporcje w wyposazeniu
w poszczególne elementy infrastruktury @b. 3). Jedynie gminy w klasie pierw.
szej charakteryZująsię dostępnością ludności wiejskiej do wszystkich badanych
składników infrastruktury, natomiast jui w klasie drugiej w jednej z gmin go-
spodarstwa domowe nie mają możliwości odbierania gazul Z sieci, a w klasie
trzeciej nie posiadaĘ dostępu do tego elementu infrastruktury aż' w 50oń gmin.
W grupie o średnim poziomie w1posazenia w infrastrukturę gospodarczą w 18%
gmin ludność nie jest obsługiwana przez oazyszczalnię ścieków, a l0% gmin
nie korzysta z sieci kanalizacyjnej.Ieszcze większymi niedostatkami w Zago-
spodarowaniu infrastrukturalnym wsi cechują się gminy w grupie czwartej -

w ,75oń gminach gospodarstwa domowe nie wykorzystują gazu z gazociągów,
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w 33yo ludność nie korzysta Z oczyszcza|ni ścieków, a w 78%o gminach nie ko-
rzysta z sieci kanalizacyjnej.

Tabęla 3
Minirnalne i maksymalne wartości liczbowe cech opisujących inlrastrukturę gospodarczą

obszarów wiej ski ch W ielkopolski w poszczególnych klasach

W tab. 4 przedstawlono zrożnlcowanle w poziomie rozwoju wszystkich ba-
danych elementów infrastruktury gospodarczej w poszczególnych klasach (gru-
pach) typologs,cnych. Zroimicowarue ukazano poprzez obliczenie średnich war-
tości cech diagnostycznych (składników infrastruktury) przyjętyclr do badania'

Tabela 4
M ięclzyklasowc zróŹnicowanic poziornu rozwoju inliastruktury gospodarczej
w wrrjcwództwic wiclkopolskirn w 2004 roku (wańości śrcdnie w klasach)

Podsuntowanie

Infrastruktura gospodarcza jest niewątpliwie jednym Z podstawowych czyn-
ników wywierających ogromny wptyw na dynamikę rozwoju obszarów wiej-
skich. Obecnie, po prawie dwudziestu latach funkcjonowania w Polsce gospo-
darki rynkowej, tempo ztnian w zakresie zagospodarowania infrastrukturalnego
jest również jednym zbardzo istotnych wskaźników ukazujących zdolności ada-
ptacyjne jednostek samorządu tery.torialnego do wymagań i możliwości' jakie
przyniosła zmiana systęmu gospodarczego oraz uczestnictwo Polski w stnrktu.
rach UE.

Klasa Charakterystyki Drogi Wodociągi Kanalizacja Caz Mieszkania Oczyszczalnie

I
rnin 4 q 1 v)-tł \ Ą 6 28.ó 2 3 ; 7 34.4
rnax 168.7 97.5 ó0'0 90,4 35.0 98.0

I I
ln ln 7,ł R 74.t 19 .9 0.0 ? t s l 6 . t
max 485.8 96.f 9 l  ' ó 69.6 ) o A 65.2

i l l
l n ln 3.4 5 7 q 0.0 0,0 20.6 0,0
lnax 2 9 t . 7 9 7 ) 6f .6 75.6 28.7 7 3 .9

IV
ln ln 2.<) 9 J . J 0.0 0.0 1 8 . 7 0.0
lnax 2 3 t . 9 96.2 < 1  n 23.6 ? 5  I 93.0

Zródł<l: obliczenia własnę na podstawie.. Bank Danych Regionalnych, GUS, Warszawa 200ó

Poziom micmika Drogi WodocirqgiKanalizacja Gaz Mieszkania Oc'rryszczalnie

bardzo wvsoki 97.5 94.2 43.2 70.8 3 1 . 3 ó l . 0
wvsoki 1 2 1 . 5 e e ) 38,0 42.9 23 ;7 JE .4
średni 9 4 7 87. I 23,8 | Ą \ 24,1 26.3
niski 85 .8 83.0 t f  . 0 ) ' 7 ) ) 6 l l . 7

7'ródto: obliczcnia własnc na podstawie: Bonk Danych Regionaln1,ch, cUS, Warszawa 200ó.
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W województwie wielkopolskim, podobnie jak na terenach wiejskich pozo-
stałej części kaju, nastąp1ł. znaczny rozwój ich wyposażenia w podstawowe ele-
menty infrastruktury gospodarczej. Należy jednak zauutazyć znaczne zróżmico-
wanie przestrzenne poziomu ronvoju wyposażenia w infrastrukturę gospodar-
cZąoraz dostępności do jej usfug.

Ana|iza r ozmieszczenia przes trzenne go gmin Wi el kopo l s k i ze w zględu na ich
przyna|eimośó do wyodrębnionych grup typologicznych, skupiających jednostki
o podobnym stanie rozwoju infrastruktury, pozwala zauważyć, izebardzo wyso-
kinr i wysokim poziomem wyposażenia obszarów wiejskich w infrastrukturę cha.
rakteryzują się głównie gminy pozostające w bezpośrednim sąsiedztwie Pozna-
nia. Należy przwuszczać, że motorem rozwoju infrastrukury na ich obszarach
są przede wszystkim czynniki ekonomiczne wynikające Z renty położenia. Na-
tomiast grupy skupiające gminy o niedostatęcznym wyposazeniu infrastruktu-
raln1tn, połozone są przeważnie peryferyjnie w stosunku do głównego centrum
rozwoju, jakim jest stolica województwa i zajmują północną oraz południowo-
-wschodnią część woj ewództwa.
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I nfrastr uktu ra g o sp o darc za i j ej do stęp n oś ć
na obszarach wiejskich Wielkopolski

Streszczenie

Przedstawione w pracy wyniki badan ukazaĘ znaczr'e aóżnicowanie przestrzenne poziomu
rozwoju wyposażcnia inliastrukturalnego orźIz dostępności do jej usfug ludności zamieszkującej na
obszarach wiejskich Wielkopolski. Analiza roznieszczenia przestrzcnnego gmin Wielkopolski ze
względu na ich przynależność do wyodrębnionych grup typologicmych' skupiających jednostki
o podobnyn stanie rozwoju infrastruktury, pozlva|a na wyciągnięcie następujących wniosków:

- najwyższym pożomem rozwoju badanych elementów infi.astruktury charakteryzowĄ się
gminy połoŹone w bezpośrednim sąsiedztwie aglomcracji miasta wojewódzkiego,

- najniżsiryrn jednostki zajmujące połnocno oraz południowo-wschodnią część wojewódawa.

The economic infrastructure and its availability
of the Wielkopolska rural ilreas

Summary

The results presented in the dissertation showed wide spatial differentiation ofthe inlia-struchrre
equipment development level and its availability for peoplc living in the rural areas of Wielkopolska.
The analysis of spatial distribution of Wielkopolska communities in rcgard to their affiliation to the
distinguished typology groups conccntrating the units o1 sirnilar infiastructure development state, lets
to concludc that:

- the communes in direct neighbourhood of a town generally have the highest level of infia-
structure equipment,

_ the communes situated in nońh and south-eastem parts of Wielkopolska have the lowest
one.

r

t 59



BARBARA HADRYJANSKA

Potencjał i wykorzystunie źródeł energii
konw encj o nalnej i odnawialnej
w procesie gospodarowania

Wstęp

Możliwości rozwoju gospodarczego każdego kraju w znacznej mierze zalc-
żą od posiadanych zasobów energetycznych, a także od energochtonności pro-
cesów produkcyjnych mających miejsce w całej gospodarce. Korzystanie Z ener-
gli dotyczy wszystkich członków społeczeństwa' Pojedyncze gospodarstwa do-
mowe potrzebują jej do tego, by ogrzać budynek mieszkallry, by przyrządzić po-
siłki i móc normalnie funkcjonować po nastaniu zmierzchu. .Iednostki produk-
cyjne potrzebują światła, prądu, paliwa do tego, by móc w sposób techurologicz-
nie właściwy przęprowadzić proces produkcji dóbr. Bez energii trudna' a wręcz
niemozliwa byłaby działalnośó sklepów, przedszkoli, szpitali, urzędów.

obecnie żródłem energii są głównie surowce kopalne, które nazywa się też
konwencjonalnymi, a do których za|iczyó możemy ropę naftową, gaz ziemny,
węgiel kamienny i brunatny. W związku Z procesem wyczerpryania się tego ro-
dzaju zasobów' a także stwierdzonymi faktami negatpvnego oddziały"wania ich
na środowisko naturalne, zaczęto Axlracac się ku irrnyrn zasobom tzw. odrrawial-
nym źródłom energii (oZE), k1órynri są: słońce, wiatr, woda, żródła geotennal-
ne, biomasa.

odnawialne źródła energii to' według niektórych specjalistów' panaceum na
wyczerp}'.Walność konwencjonalnych zasobów energetycznych, na zapobiega-
nie kwaśnym dęszczom oraz zmniejszenie efektu cieplarnianego. Wedfug innej
grupy ludzi, tego rodzaju źródła energii nie są w stanie wyprzeć powszechnie sto-
sowanych zasobów konwencjonalnych, chociazby ze względu na wysoką cenę
instalowania urządzeń potrzebnych do przetwarzanla źrodeł energii odnawial-
nej. Cena ta jest faktycznie Znacząeo wyższa od ceny urządzeń pozwalających
wykorzystywać energię konwencjonalną. Mówiąc jednak o cenie energii trzeba
podkreślić fakt niewłączania do ogólnych kosztów w1'twarzania energii tzw. ko-
sz1ów zewnętrunych, związarrych z ujemnych wpĘwem takich procesów na śro-
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dowisko. odpowiedŹ więc, którą z tych dwóch grup zasobów energetycznych
należałoby promować w procesach gospodarowania, nie jest oczywista. Czy ma-
ją rację ci, k1órzy wskazują na ocfuonę środowiska, jako nadrzędny cel gospo.
darki społeczeństw iyjących w XXI w.? Czy moŻe naIeĘ b|iiej przyjrzeć się
argumęntom prezelltowanYn przęz zwolenników wykorzystywania ropy naf-
towej, czy gaz:u ziemnego? Próbę wypośrodkowania tych dwóch odmierurych
stanowisk będzie można odnalezć w niniejszym referacie.

I. C h ar a kt e ry s ty ka r,as o b ów e n ergii k o nw e n cj o n aln ej
(nieodnawialnej)

od początku ludzkiej cyr,vilizacji wykorzystywano odnawialne zródła ener-
gii i dopiero zbudowarrie silnika cieplnego i wykorzystanie węgla pod koniec
XVIII i w XD( w. spowodowało burzliwy rozwój przemysłu i transportu. Zaczęto
teŹ masowo wykorzystytvać ropę naftową oraz stosować energię elektryczną
ktora znajduje do dziś wszeclrstronne zastosowanie w gospodarce światowej' Po-
zyskiwanie, przetwarzanie i uż1'tkowanie errergii są dzisiaj podstawowymi pro-
cesami w działalności gospodarczej.Energ;la bowiem, obok wody, zywności i po.
wietrza, na|eŻy do najważniejszych materialnych potrzeb współczesnego czło-
wieka. Coraz większe jej wykorzystanie umożliwiło rozwój gospodarczy i osią.
gnięcie,dzisiejszego poziomu cpvilizacyjnego na Ziem| czy|i cywilizacji tech-
nlczneJ

Nieodnawia|ne źródła energii to te, które nie podlegają procesom uzupełnia-
nia, względnie uzupełniają się znacznie wolniej aniżeli są użytkowane. Są to
pierwotne nośniki energii i zaliczamy do nich paliwa kopalne (węgiel, ropa naf-
towa, gaz ziemny) i paliwa jądrowe (uran, deuter, lit)' W wyniku ich przetwa-
rzania powstają wtónre nośrriki energii d. energia elektryczna i energia cieplna,
wykorzyst1'wane bezpośrednio w procesach gospodarowania przedsiębiorców
i gospodarstw domowych'.

Spośród obecnie znanyclr kopalnych nośników energii 81oń stanowi węgiel,
160ń ropa naftowa' a tylko 3oń gaz ziemny. Wedtug obecnych ocen rezerwy pa-
liw kopalnych, t-ndające się do eksploatacji, przy obecnyn stanie wydobycia
wystarczyłyby na 44lata eksploatacji ropy naftowej, 57 |at - gazu ziemnego,
200 lat -_ węgla kamiennego i 300 lat węgla brunatnego. ocenia się, ze tzw.
potencjalne rezerwy wymlenionych paliw kopalnych są ponad 5-krotnie więk-
szę od znanych zasobów tych surowców. Inaczej ksztahują się wielkości zaso-
bow, które mozna opłacalnie uzyskaó przy obecnych cenach i stanie techniki'

, J. Szyrnczyk, Pozyskiu,anie, p,zetv)ałzanie i użytkowanie energii to współcześnie podstawowe
procesy dziołalności gospodarcze.j, w.. St,odolt,isko i Roz--ój,'Wyższa Szkoła Ekonomii i Adnlinistra-
cji w Bytomiu, Bytom 2005, ss.23-f4.

2 J. Zuraw,ski, www. eko.org.pl/kroplal2glenergia.htrnl.
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Znaczące jest także nierównomierne występowanie poszcze9óLnych kopalin
w różnych regionach świata, co powoduje zależności polityczno.gospodarcze
w świecie oraz jest ciągłym i potencjalnym Źródłem kryzysów. W znacznp
stopniu sytuację tę potęgują ponadnarodowe korporacj e narnlcające odbiorcom
swoje warunki rozmiarów eksploatacji, handlu i cen paliw. D|aprzyhJadu moz-
na podać, że kraje OPEC dysponują 7.7,fo/o światowych zasobów ropy naftowej
i 4I,4o/o gazu ziemnego; USA - ff,L% zasobów węgla, a prawie f}oń zaso-
bów węgla i3B%o gazuza\ega na terenie byłego ZSRR..

Węgiet jest jednym z najwaŻniejszych paliw kopalnych zużywanym głów-
nie do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Pewnączęść węgla zuzywa się
także w przemyśle cementowym i budowlanym oraz w gospodarstwach domo-
wych' Ponad dwie trzęcie światowego nńrycla węgla przypada na trzy kraje:
Chiny, USA i Indie. Duże ilości węgla nlżywająrówniez Australia, RPA, Rosja
i Polska. ocenia się, ze nżycie wyżej wymienionych krajów wynosi łącznie
8|-8f% całkowitego nńycia węgla. Zk'rajów europejskich największe zuŻycie
występuje w Niemczech, następnie w Polsce, Wielkiej Brytanii' w Czechach,
Turcji i Hiszpanii. Jednak zuŻycie węgla kamiennego w Europie sukces}r,vnie
maleje' Poniżej zamieszczono tabelę, która prezentuje dane liczbowe o zuzyciu
węgla kamiennego w krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce w latach 1975-
-2000. Z danych tych wynika, że zuzycie węgla kamiennego w ciągu tego okre-
su przyj mowało tendencj e malej ące".

Tabela I
Zużycie węgla kamiennego w Unii Europejskiej i w Polsce w latach |975-2000

Rok

Zuiycie (rnln ton)

Unia Europejska Polska

975 ) z  I 43
985 343 60
990 329 20
995 280 08

2000 f43 ó J

Zródto: T' Olkuski, Węgiel kamienny, w.. Podslawy gospodarki surowcami ener4etycznyni,
Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005' s. 45.

W ciągu ostatniego dziesięciolecia XX w. nĘcie węgla kamiennego w Unii
Europejskiej zmniejszlo stę of6,14%o' W tym Samym czasie w Polsce zuiycieto
zmniejszyło się o przeszło f9oń, co oTLacZa, że spadek anĘcia tego zasobu
w nas4/m lraju jest o 3 %, większy niż w kajach Unii Europejskiej. W 2000 r.
z ogólnego ruĘcia węgla kamiennego w Polsce wynoszącego 85 mln ton, do wy-

' J' Ruszkowski, odnawiąlne źródła energii jako alternatwne substytuty konwencjonalnych su-
rowcówenergetycznych, AE, Katowice l999' ss. |6-l8.

. T. olkuski' |I/ęgiel kcmienny, w: Podstawy gospodarki surow,cami energetycznymi, Uczelniane
Wydawnictwa Naukowo-DydakĘczne, Kraków 2005' s. 45.
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twarzania energii elektrycznej i cieplnej zLrrfo 45,1 mln ton, gospodarstwa domo-
we zuĘły 7,5 mlrr ton, a rolnict 1 ,5 mln ton. Pozostała część energii została
wykorzystana w budownictwie, transporcie i w innych gałęziach przemysłu.

lnnyrn paliwem kopalnym jest węgiel brunatny, który prawie całkowicie
wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej. W latach 1998-1999 naj-
więcej tego Surowca nlży\i Niemcy' odpowiednio 153,6 mln ton i 149,7 mln
ton. Na drugiej pozycji w tej klasyfikacji znajdują się Stany Zjednoczone (7f,8
i.75,J mln ton). Natomiast trzy kraje: Australia, Grecja i Polska nżryły w tych
lataclr podobne ilości węgla brunatnego od 60,4 do 66,3 mln ton' Niewielkie
ilości tego paliwa wykorzystuje się we Francji (ok. l.mln ton), gdzie głównym
Surowcem elektroenergetycznym j est energia j ądrowa''

Ropa naftowa to pożądany surowiec energetyczny przez gospodarki świa.
towe' ale w Znac,Zących ilościach, które ponva|ająna uzyskanie niezalemości
energetycznej, występują tylko na Bliskim Wschodzie (Arabia Saudyjska, Ku.
wejt, Emiraty Arabskie, Iran i lrak), w basenie Morza Kaspijskiego, w mniej-
szym zaś stopniu w krajach Trzeciego Swiata. W Polsce istnieją zł,oŻa ropy naf-
towej o rrrałym znaczęniu w Zagłębiu Krośnieńsko.Jasielskim i o znaczeniu go-
spodarcirym w rejonie Bochni, Kazinierzy Wielkiej, Dąbrowy Tamowskiej, Miel-
ca' na pobrzezu bahyckim,Zięmt Lubuskiej. Udział ropy naftowej w światowym
z'uĄciu energii pierwotnej w ostatnich latach powoli maleje, ale i tak według róż-
nyclr Źródeł ksztahuje się na poziomie 35-400ń. Przewiduje się w najbliŻszych
latach dalszy, stopniowy spadek, ale jego wielkość będzie uzalemiona od stopnia
wykorzystania innych nośników energetycmych, głównie gazu ziemnego i ener-
gii odnawialnej. W poszczególnych krajach udział ropy naftowej w bilansach
energetycznycli jest zróznicowany. ogólnie rzecz biorąc' w krajach wysoko
uprzemysłowionycłr mieści się w przedzia|e35-45%o, np. USA -39oń, Niemcy
.- 41o^, Kanada -- 35%. Bardzo wysoki udział ropy naftowej występuje też
w Japonii (48%) i we Włoszech (52%). Dane dotyczące zuŻycia ropy naftowej
w 2002 r' w niektórych krajach przedstawia tab.2.

ZtlŻycie ropy naftowej w USA jest większe anizeli w catej Unii Europejskiej
(przed 1 rnaja 2004 r.), w któĘ wprosiło 634,4 mln ton. Istniejąolbrzymie dys-
proporcje' jeżeli chodzi o zuŻycie ropy naftowej na świecie, Za|ędvtie 10 państw
wyróŻriających się największym 1ej rużyciem. wykorzystuje w sumie aż' 600ń
globalnego pop)4u na ten surowiec.

obecnie ropa naftowa jest tylko w śladowych iiościach wykorzystywana
w stanie naturalnym. Praktycznie całe wydobycie ropy trafia do rafineńi i zakła-
dów petrochemicznych. Poprzez destylację wytwarzane Są tam takie produkty
naftowe jak: benzyna, nafta, olej napędowy, a zpozostałości - oleje. Ropa naf-
towa ma znaczenie w wielu nowoczesnych gałęziach gospodarki. Najwięcej
w gospodarce światowej jest zuzyrvanej ropy naftowej w transporcie, a dokład-
nie w transporcie samochodowym (41%). Na transport lotniczy przrypada7oń,

ś  ' .  .  ." lbroem, s. /r)
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na morski - 3yo, na kolejowy - 1%. Pozostałą cZęśó zużywa przemyst ener-
getyczny (37%\ oraz petrochemiczny (7oń).

Tabela 2
Państwa o największyn zuŻy ciu ropy naft owej w f002 r

Państwo ZuŻycie (m|n ton)

USA 894,3
Ch inv )Ąs.7
Jaoonia 24f.6
Niemcv 121.f
Ros i a t f f .9
Korea Południowa 105.0
Indie 97.7
Włochy q? c)

Francia q ? R

Kanada 89.7

Zródło: A. Szurlej, Ropa naftow,a, w.. Podsuwy gospodarki surov,cttmi ene rgelycznyml, tJczc|-
niane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005' s. l20.

W Polsce udział ropy naftowej w strukturzę zużycia energii pierwotnej wy-
nosi f)oń, czyli jest ok. dwukrotnie mniejszy niż w kĄach wysoko uprzemysło-
wionych. w 2001 r. Zxzycię ropy naftowej w Polsce było na poziomie 19 mln
ton i w porównaniu z2000 r., obnizyło się prawie o 5% (2000 r. 20 mln ton)'
W kraju ponad 80oń zapotrzebowarria na produkty naftowe jest pokrywane przez
rodzimą produkcję. Ropa jest przetwarzana przez siedem rafinerii, zlokalizowa-
nych w Płocku, Gdańsku i na poŁudniu kraju w: Czechowicach, Trzebini, Gorli-
cach. Jedliczu. Jaśle..

Gaz ziemny jest waznym źródłem energii w wielu krajach. Zasoby gazu na
świecie są olbrzymie, a j ego ceny powiąZane Są z cenamj ropy naftowej . W Pol-
Sce w 1999 r. wydobyto 4,3 mln ton gazu ziemnego, co jest ilością niewystar-
czająCądla pokrycia potrzeb polskiej gospodarki i w związku z t1tn konieczny
jest import tego nośnika energetycznego7 .

Udzlał ganl ziemnego w globalnym zużyciu energii pierwotnej wynosiła
w 2001 r, f3,7foń i wedfug prognoz ma Się 1eszcze w przyszłości zwiększyó.
W krajach Unii Europejskiej ten udział jest na takim samym poziomie jak na
świecie -f3,8oń,przy czym występu tu zróżnicowanie w poszczególnych kra-
jach byłej europejskiej ,'Piętnastki'': dominujący w Holandii (45%), Wielkiej Bry-
tarii (40yo), Włoszech (33%), niski natomiast w Portugalii (l0%) i Grecji (6%).
Zdecydowanie największymi konsumentami gazl ziemnego na świecie są Sta-
ny Zjednoczone i Rosjao.

ó A. Szurlej, Ropa naftowa,w.. Podstawy go,spodarki surowcami..., ss. l20-l22.
7 M. Dakowski, S. Więckowski, o energetyce dla uzytkov,nikóyy oraz sceptyków, Fundacja

ODYSSEUM, Warszawa 2005, ss. l5-l 6.
" A. Szurlej, Caz ziemny, w'. Podstowy gospodarki surow'caml..., ss. I 50- I 5 L
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Paliwa jądrowe występująw naturze głównie w postaci uranu, toru, deuteru

i litu. Stanowiąone waine uzupełnienie energii paliw kopalnych na świecie. Roz-

wój energetyki jądrowej przypadł na lata 60., potem uległ spowolnieniu w la-

tach7O. i niemal całkowitemu zahamowaniu w wielu kajach zachodnich w koń-

cu lat 80. Jedną z przyczyn było potencja|ne zagtozenie ekologiczne oraz po-

gorszenie ekonomicznej konkurencyj ności energetyki atomowej .

Dzisiaj' pomimo wielu trudności, energetyka jądrowa ro,zu,ija się nadal, cho-

ciaŻ nię tak szybko jak przewidywano w latach 60. od początku lat 70. do 1995 r.

nastąpit blisko 3O-krotny wzrost ilości energii wytwarzanej w elektrowniach ją-

drowych' a ich udział w produkcji całkowitej zwiększył się w tym czasie do ok.

18%. Pod koniec lat 90. najwięcej reaktorów energetycznych pracowało w USA
- 109, a na drugim miejscu pod tym względem zna|azła się Francja (56 reakto-

rów). Nowe elektrownie atomowe powstają głównie w rejonie wschodniej i po-

tudniowej Azji (Japonia, Korea Płd', Chiny, Indie), gdzie szybki rozwój gospo-

darczy powoduje maczf,|y wzrost zapotrzebowania na energlę elektryczną.
W załoŻęniach polityki energetycznej Polski do f0f0 r. przyjętych w 1996 r.

nie przewiduje się uruchomienia elęktrowni jądrowej w Polsce przed 2010 r.

Przemawiają za tym wysokie koszty uruchomienia prodŃcji energii jądrowej,

a takŻe negatywna opinia społecma dotyc^ząca zagrożen, które niesie ze sobą ko-

rzystanie ztego rodza1u nośników energii". Wobec tego rozwój energetyki jądro-

wej w Polsce w dalszej perspektywie uwarunkowany będzie następującymi czyn-

nikami: akceptacją społeczną ekonomiczną konkurencyjnością oraz regulacja-

mi prawnymi.

2. Charakterystyka odnawialnych źródeł energii (oZE)

Perspelcyrvy wyczerpylvania się zasobów paliw kopalnych, nłiryane ze w 7Io-

Stem populacji ludności i stalym jednostkowym wzrostem zuŻycia energii oraz

obawy o stan środowiska naturalnego znacznię zwiększyły zainteresowanie od.

nawialnymi zródłami energii w latach 90.
W grudniu 1991 r. Komisja Europejska przygotowałaiprzyjęła BiałąKsięgę

,'Energia dlaprzysńości'', w k1órej stwierdzono,Że odnawialne źródła energii są

obecnie wykorzystywanę w UE w stopniu niejednakowym i niezadowalającym.

określone ,o"tuły trzy strategiczne cele polityki energetycznej Unii, czy|i: ogó|-

na węwnątrzpaństwowa konkurencyj nośó, zapewnienie zaopatrzenia w energię

i ochrona środowiska. Jednocześnie uznano' że celem Wspólnoty jest osiągnię.

cie w 2010 r. udziału |ZYo energli brutto i 2f,1oń energii elektrycznej pocho-

dzącej ze źrodeł odnawialnych.
Po 4 latach prac, w 2001 r. przyjęto w kajach UE dyrektywę (f00|l71IEC),

która stała się obowiązującym prawem dotyczącym odnawialnych zródeł ener-

9 J. Ruszkowski, odnawialne źródła..', ss.26-36.
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gii. Celem dyrektywy jest promowanie wzrostu OZE w produkcji energii elek-
trycznej na rynku wewnętrznym oraz stworzenie podstawy d|a przyszłego pro-
gramu ramowego UE'".

obecnie większośó,,zielonej'' energii w Europie czerpana jest z lrydroelektro-
wni i biomasy. Mozliwości dalszego rozwoju energetyki wodnej są dość ograni-
czonę, więc tym większy nacisk kładzie się na wykorzystanie nowych zasobów
odnawialnych, głównie energiiwiatrowej, słoneczlej, geotermalnej i niekonwen-
cjonalnych rodzajów biomasy''. Wykorzystanie energii zę źrodeł odnawialnych
w krajach tIE w 2002 r. na tle catkowitego zuiycia energii przedstawia tab. 3.

Tabela 3
Procentowy udział energii ze żródd odnawialnych w 2002 r. d|a25 krajów UE

Zródło: M. Dakowski, S. Więckowski , o energelyce dla użytkou,,nikóu, oraz sceptykótt,, Fun-
dacja ODYSSEUM, Warszawa 2005, s. ó8'

l0 J. Zurawski, www. eko.org.pliop.cit.
I I www.clektrownie-wiatrowe.org.pl/eko_ziel_euro.htnr

Kraje
Docelowo

201 0
Całk. udział
energii 2002 Wodna Wiatrowa Biomasa Geotennalna

EU25 2  t . 0 t2.9 q q ' t ) 1 . 6 0,2
EU I5 ) ) o l J . / 10.4 1 . 8 0.2
Bclsia 6,0 t . J 0.4 0 .1 1 .9
Rcoublika Czeska 8.0 4,6 3,9 0.8
Dania ) o A 19.8 0 .1 l  3 . l 6.ó
Nierncv 12.5 8 .1 4.0 2 ; 7
Estonia 5 ,1 0 5 0 ,1 0.4
Grecia 20. I ó . I 4.9 t . l
Hiszoania f9.4 14.6 9.3 3.5 1 . 8
Francja 2 1 , 0 l 3 . ó 12.8 0 .1 0.7
Ir landia l 1 ? 5 5 3,6 1 . 5 o l
Włochv ? s o t4.7 l a  I 0.4 0 ; 7 | 'Ą
Cvpr ó.0 0,0
Łotwa 40 1 1 q 1 39.0 0.2 0.2
Litwa 7.0 0,0
Lukscmburc 5 ; 7 1 . 8 0,4 1 . 0
Weqrv 3.ó 0 ; 7 o s 0.2
Malta 5.0 0,0
Holandia 9,0 1 t'r 0 ,1 0,8 ) 7

Austria 78. I ó8.3 65.4 0.3 2.6
Polska / . 5 2.1 t .7 0,0 0.4
Portugalia 39.0 2 1 . 0 |6 ,Ą 0,8 3'ó 0,2
Słowenia 33.6 7 5 q 7 5  1 0.8
Słowacia 3 1 . 0 r8 .8 r8 .8
Finlandia 1 t  s 23.7 tf-4 0 .1 1 . 2
Szwecia ó0'0 4'7.0 44.0 0.4 ) 6

Wielka Brvtania 10.0 ) ( l l ) 0.3 t 1
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W polskim prawodawstwie również znajdująsię uregulowania dotyczące go-
spodarowania zasobami naturalnymi oraz wzrostu wykorzystania energii ze źró-
deł odnawialnych. Wedfug ustawy Prawo ochrony środowiska naleiy gospoda-
rować zasobami środowiska zgodnie z zasadaminównoważonego rozwoju. Na-
leży ograniczać ich eksploatację do niezbędnego minimum, poszukiwać ich sub-
styfutów, zapewruać, pierwszeństwo tym przedsięwzięciom konstrukcyj nym oraz
technologicznym, które pozwalają na bardziej oszczędne wykorzystanie tych za-
sobów'

W ustawie Prawo energetycme z 10 kwietnia1997 r. pojawił się zapis, w któ-
rym minister gospodarki otrzymał, prawo do natozenia na przedsiębiorstwa zaj-
mujące się obrotem lub przemysłem i dystrybucją energii elektrycznej obowiąz-
ku zakupu energii zę źrodeł niekonwencjonalnych,^odnawialnych oraz energii wy-
tworzonej w skoj arzen iu z w5Ąw arzaniem ctepła',,

Potencjał techniczny oZEw Polscejest zbliżony do potencjaŁu istniejącego
w innych krajach Unii Europejskich i ocenia się, ze stanowi on 30-600ń zapo-
trzebowania na energię pierwotną. Zasadnicza różnica pomiędzy Polską a więk-
szością krajów unijnych dotyczy wykorzystania tych źrodet. energii. W krajach
Unii Europejskiej pod koniec lat 90. zasoby energii odnawialnej byĘ wykorzy-
Stywane średnio w 760ń, podczas gdy w Polsce szacuje się wykorzystanie oZE
na4-9oń, które jest zw,iązane głównie zenergetycznymprzetwarzanl'em drewna
i odpadów drzewnych'.'.

Wśród niekonwencjonalnych źródeł energii ważne i perspektywicme miej-
sce zajmuje energia promieniowania słonecznego, która stanowi największe,
praktycmie niewyczerpanę źrodło energii dostępne człowiekowi. Energia słonecz-
na docierająca do powierzchnt Ziemi na terytorium Polski jest porównywalna
z innymi państwami europejskimi, gdzte wykorzystanie energii stonecznej jest
znacztie większe. W krajach takich jak:Niemcy, Dania, Holandia wykorzystanie
energii słonecznej jest jui bardzo Zaawansowane. W rozl<ładzie przestrzennym
Polski najkorzystniejsze warunki wykorzystania energii promieniowania słonecz-
nego obserwuje się na wybrzeżru i we wschodniej części Polski. W Polsce udział
energii promieniowania słonecznego w krajowym bilansie energetycznym jest
praktycznie pomijany. W1nika to m.in. z warunków meteorologicmych panują-
cych w kraju, a przede wszystkim zbardzo nierównego rozkładu promieniowa-
nia w ciągu roku. ok. 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada
na 6 miesięcy Sezonu wiosennoJetniego.

Główną jednak przeszkodą dla rozpowszechnienia w polskich warunkach in-
stalacji słonecmych jest wysoki kosz7urządzeń sfuĄcych do przetwarzania ener-
gii słonecznej na inne jej postacie, co wiąze się z wysoką materiało- i energo-
chłonnością procesów wlwarzania tych urządzeń, Urządzenia te z reguĘ wy-

'' A. Kompała-Bąba' A' Błońską odnawialne źródła energii -- Polsce,w: Srodowisko i Rozwó.j,
Wyzsza Szkoła Ekonomii i Adrninistracji w Bytomiu, Bytom 2005' ss. 67-ó8.

'' www.mos.gov.pl/materialy informacyjne/archiwum/odnawialne_zodla*anergii.
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magają kolektorów ZrLacznych rozmiarów, dlatego najbardziej ekonomicme oka-
zuje się wykorzystanie energii słonecznej do zaspokajania niewielkich, lokal-
nych potrzeb. Należy w tym miejscu podkreślić, ie jui sam proces pozyskania
nie wiąze się z dużymi kosztami eksploatacyjnymi.

Największą zaIetąprzetwarzania energii słonecmej jest jej minimalny wpływ
na degradacj ę środowi ska przyrodnic zego (poza wyprodukowaniem odpowied-
nichurządzeń). Wytwarzanie energii elektrycznej lub cieplnej nabazie promie-
niowania słonecznego nie daje żadnych zanieczyszczeń komponentów środowi-
skowych, nie wiąze się z hałasem, nie szpeci krajobrazula.

Spośród odnawialnych źródeł energii bardzo wielka jest kinetyczna energia
wiatru (tzw. błękitny węgiel), która moze być łatwo przekształcona w inne po-
stacie energii, Uważa się, ie na Il3 powierzchni Polski istnieją odpowiednie wa-
runki do rozwoju energetyki wiatrowej, zwł.aszcza mniejszej mocy. Do obsza-
rów o wybitnie korzystnych warunkach wietrznych należą północna część Pol-
ski oraz północno-wschodnia częśó Suwalszczyzny, Na kontylencie europej-
skim największą moc energetyczną w}twarzanąprzy pomocy wiatraków mają
Niemcy (w 2005 r. ilość wiatraków przeV'roczyła tu l6 tys.), późylej Hiszpania,
Dania i Holandia. W Polsce pracuje kilkadziesiąt takich instalacji''.

Energia elektryczna uzyskana z siłowni wiatrowych jest ekologicznie czysta,
gdyż' je1produkcja nie wiąże się z emisją szkodliwych związków, nie powoduje
zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych i powierzchniowych, nie jest gene-
rowane szkodliwe dla człowieka promieniowanie elektromagnetyczne. Elektro-
wnie wiatrowe są instalacjami bezobsługowymi. Koszty eksploatacji wiatraków
są niskie, a ewentualne Straty przesyfu energii też nie są duże.

Do podstawowych wad związanych z energetyką wiatrową ndrezą: zmien-
ność mocy w czasie, hałas, zagrozenie dla ptaków, zmiany krajobrazu, zakłóca-
nie odbioru telewizyjnego, atakŻe stosukowo duże nakłady inwestycyjne'o.

Spośród wszystkich odnawialnych zródet energii największy w produkcji ener-
gii elektrycznej jest udział energii wodnej. Energetyka wodna stanowi ok.20ń
wykorzystyrvanej energii pierwotnej na świecie i obejmuje energlę cieków'lądo-
wych, energię fal, prądów i pływów morskich oraz energię maretermiczną.,.

W warunkach polskich wykorzystywana jest głównie energia spadku rzek.
Siła dużych rzek pozwala na produkĄę 7% energii. Jednak większe nadzieje
wiązane są z małymi elektrowniami wodnymi (MEw), które nię stanowią zbf-
niego zagroŻenia dla ekosystemów' wręcz przeciwnie, mogą wpłyrvać korzyst-
nie na gospodarĘ wodnąi środowisko. W przypadku stosowania instalacji MEw
mają miejsce efekty towarzyszące, takie jak: retencja wody, ograniczenie erozji
rzecznej, kształtowanie krajobrazu, stworzenie nowych siedlisk dla cennych ga-

lo A. Skocz-ek, Energh słońca,w: Podstawy gospodarki surowccłrri..., ss. f72-275
15 M. Dakowski, S. Wiąckowskt, o energetyce...' ss. 84.85'
'o J. Ruszkowski, odna*-ialne źródła.'., ss.91-94.
r7lbidem, ss. 69-74.
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tunków roślin i zwierząt, rozwój rekeacji. Elektrownie wodne nie są równo.
miernie rozmieszczone na obszarze Polski. Największa ich koncentracja wystę-
puje w dorzeczach dużych rzek: Wisły i odry orazw okolicach Pomorza. A]<tu-
alnie mamy ok. 400 małych elektrowni wodrrych głównie w województwach
północnych i na Podkarpaciul8.

Mimo ze elektrownie wodne są wielokrotnie mniej uciążliwe dla otoczęnia
niż elektrownie konwencjonalne, to również one nie pozostają całkowicie obo-
jętne dla środowiska. Mogą staó się przyczynązmiany mikroklimatu i szaty ro-
ślinnej, mogą stać się zródłem zagrozeń powodziowych oraz przyczynió do za-
kłócenia lokalnych stosunków hydrologicmychi zab,,xzenia drogi wodnej. Z bu-
dową elektrowni wodnych wiąże się także potencjalna możliwość przesiedlenia
okolicznych mieszkańców oraz zwiększenie ahywności sejsmicznej na danym
tereniele.

W przyrodzie występuje także irule odnawialne źródło energii, którym jest
energia geoterma|na, czyIi naturalne ciepło wnętrzaZiemi skumulowane w ska-
łach, wodach, a także parach wypełniających pory i szczeliny skalne. Obszara-
mi bogatymi w energię geotermalną są np: Kordyliery, Kamczatka, Kuryle, Ja.
ponia' Wyspy Azorskie, Islandia, Kenia, Etiopia' Najczęściej wykorzystywane
są wody geotermalne występujące na głębokości od kilku do kilkunastu kilomę-
trów pod powierzchnięZieml,przy czym opłacalne wydobycie dotyczy głębo-
kości do 3 km. w Polsce takie mozliwości występuj ąna 2l3 powierzchni' a wo-
dy geotermalne mogą ogrzać 30 nrln ludzi. Zasoby te stanowiąaŻ99oń poten-
cjału wszystkich odnawialnych źródeŁ energii w Polsce. W kraju 807o powierz-
chni zajmują baseny geostrukturalne z |icznymi zbiomikami wód geotermal-
nych, z których największe to: szczęclńsko-łódzki i grudziądzko-warszawski.
W Polsce funkcjonują cztery duże ciepłownicze zaVJady geotermalne: Podhale,
Pyrzy ce, Mszczonów, Uniej ów20.

Najpowszechniejsze jest wykorzystanie ciepła wnętrza Ziemi do centralnego
ogrzewania, klimatyzacji, w ogrodnictwie szklarniowym, w hodowli zwierząt,
w przemyśle spozpvczym, do suszenia produktów rolnych i przemysłowych (sia-
tra, wodorostów, jarzyn, prania i suszenia wełny), w rekreacji i balneologii. Istot-
nę znaczenie w produkcji energii elektrycznej energia geotermalna ma zwłasz.
cza w krajach takich, jak Salwador (ok, f)oń mocy całkowitej) i Filipiny (ok.
18% mocy ogólnej)' Spośród mocy zainstalowanych vrządzeń do bezpośrednie-
go wykorzystania energii geotermalnej w świecie do największych uzytkowni-
ków wód gorących należąkraje: Japonia, Węgry, WNP i Chiny.

W porównaniu z wieloma innymi nośnikami energii, zwłaszcza konwencjo-
nalnymi, energia geotermalna ma więle istotnych za|et. Jej dostępność w okre-
ślonych rejonach nie jest uzalezrriona od czynników politycznych, problemów

18 M. Dakowski, S. Wiąckowski, o energetyce..., ss. 90-94.
l 9 www.ęlektrownie.tanio.net/konwencionalne.html.
20 E. Mokrzyck i, Energia geot"r-alnni w: Podstawy gospodarki surowcamt..., ss. 307-334.
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handlu Zagranlcznego Surowcami energętycznymi, a przede wszystkim jest od-
nawialna. Nie jest zaleŻna od warunków klimatycznych w odróżnieniu od hy-
droelektrowni, a ceny jednostki ęnergii otrzymanej z ciepłowni geotermalnej są
stałe i niższe od cen energii cieplnej otrzymywanej tradycyjnymi metodami. Naj-
wamiejszymi składnikami kosaów uzyskania energii są koszty wierceń poszu-
kiwawczych orazkoszly budowy rurociągów do transportu wód geotermalnych
i wód technologicznych. obnizenie ich byłoby mozliwe, gdyby była komplek-
sowa gospodarka i wody geotermalne byłyby eksploatowane z odwiertów wy-
konanych wcześniej dla innych celów. Energia geotermalna jest w zasadzię ener-
gią sprzyjającą środowisku naturalnemu, gdyŻ w większości przypadków nie
powoduje jego degradacji' Istniejąjednak problemy ekologiczne, które łączą się
z wykorzystaniem zasobów geotermalnych. Jeden zpierwszych występuje w przry-
padku koniecmości n-zufu wykorzystanych wód do powierzchniowej sier,i rzecz-
nej, o ile nie są one odprowadzane do ztoŻa. Wzrost mineralizacji (głównie za-
solenia) powierzchniowych cieków wodnych działa szkodliwie na róine inne
składowe części ekosystemu oraz obiekty materialne (korozja)' Z wykorzysla-
niem energii geotermalnej wiąze się także pewne zarieczyszczenie gazami ucho-
4zącymi do powietrza atmosferyczrego, ale przede wszystkim prn1 wodzie o tem-
peraturze powyżej l00.C. Są to z reguły minimalne ilości w porównaniu z za-
nieczyszczeniami atmosfery przez eleklrownie stosujące organiczne paliwa ko-
palne2r.

W polskich warunkach najłatwiejszą do pozyskania i najbardziej efektywną
ekonomicznie jest energia z biomasy, czyli z substancji organicznej pochodze-
nia roślinnego lub zwierzęcego. Głównymi źródłami biomasy jest rolnictwo, leś-
nictwo' gospodarka komunalna oraz przemysł. Szczególną rolę przy produkcji
energii odgrywa biomasa rolnicza, która moze stanowić istotny substytut kopal-
nych nośników energii. Do uzyskania paliwa stałego nadają się wszystkie prak-
tyczrrie rośliny o dużej zawartości suchej masy i charakteryzujące się dobrym
spalaniem. Nawożenie tych roślin jest mniej intensywne' a ich zbiór nie wyma-
ga zastosowania specjalnych maszyn iurządzeń, dlatego nakłady na ich uprawę
są stosunkowo niskie.,.

W rolnictwie i leśnictwie Polski rocznie wytwarzana jest biomasa równo-
waina pod względem kalorycznym 150 rrrln ton węgla. Najpowamiejszym źró-
dłem energii odnawialnej z biomasy może być słoma' która do tej pory uzna-
wana jest przez większośó rolników jako nieprzydatna i po zbiorach jest palona
na polach. Wartośc opałowa słomy jest zb|iżona do wartości opałowej suchego
drewna, a zatem 1,5 tony suchej słomy odpowiada średniej wartości opałowej
l tony węgla' Cena energii cieplnej otrzymywanej ze spalania słomy jest zde-
cydowanie najniższa w porównaniu z zródłami konwencjonalnymi, a zwrot in-

.. J. Ruszkowski, odnawialne źródta.'., ss. l ló.l23
22 lbidem. ss. 147-150.
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westycji przy Zastosowaniu masowej produkcji kotłów określany jest na okres
4-5 lat.

Wykorzystanie biomasy do celów energętycznych jest od wielu lat z powo.
dzenięm stosowane w licznych krajach świata' Najkorzystniejsze w1miki obser-
wuje się w przypadku rozwiązań lokalnych. Zastosowanie tego rodzaju paliwa
jest poparte dodatnim wpływem na środowisko, gdyŻ podczas spalania słomy
emisja dwutlenku węgla jest ,,zerowa,,, bowiem do atmosfery ulatuje go tyle, ile
rośliny pobierają z atmosfery w procesie fotosyntezy. Należy jednak pamiętać,
źze przy spalaniu słomy powstaje większe zapylenie ruż w przrypadku spalania
węgla, kóre eliminuje się poprzez instalowanieurządzeń odpylających o wyso-
kiej skuteczności. Dużą niedogodnoścl,ąw przrypadku wykorzystywania na cele
energetyczne biomasy jest wysoka cena budowy kotłowni, która jest ok' 2,5 ra-
zy większa od ceny tradycyjnej kotłowni2].

W 2000 r. udział' energii odnawialnych w światow1,rn bilansie energii pier-
wotnej wyniósł |3,8oń, Z czego prawie 80oń stanowiła biomasa (|I% w skali glo-
balnej). Stopień wykorzystania odnawialnychźrodęł energii w skali świata jest
w bardzo duzym stopniu zróznicowany, co przedstawia tab. 4.

Tabela 4
Wykorzystanie encrgii ze źródeł odnawialnych (w tyrn biomasy)

3. Gospodarka energeĄlczna w Polsce

Polska jest krajem o względnie duzych zasobach surowców energetycznych,
ma bowiem znaczne zasoby węgla kamiennego i węgla brunatnego. Pomimo że
od 1990 do 2000 r. zuźzycie węgla kamierurego spadło o 29,I7%o, energetyka pol-
ska nadal oparta jest przede wszystkim na węglu. W tym czasie nlĘcie tego
Surowca w krajach Unii Europejskiej zmniejszyło się o 26,|4%o i przewiduje się
dalsze ograniczenie jego wydobycia ze względów ekonomicznych2a'

2] A. Kornpała-Bąba' A. Błońska, odnawialne źródła...,ss' 69.,70'
." T. olkuski, I|ęgiel kanlienny, w: Podstawy gospodarki surowcami'.., ss. 4449
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w poszczególnych regionach świata

Obszar
UdziŃoZE w bi lansie
energii pierwotnej (%)

Udział biomasy
w energii odnawialnej (%)

Atrvka 50.9 97.5
Amervka Srodkowa 27.9 6 l  , 3
Az.la 34,0 a) '7

Kraic bvłcgo ZSRR J+.J

OECD 6.2 54.8
Swiat 13 ,8 79,8

Zródło: A. Szurlej, Biomasa, w'. Podstawy gospodarki ntrov,cami.'', s' 34|.
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W 2000 r' Z ogólnego ^IŻycia węgla kamiennego w Polsce wynoszącego
83,4 mln ton do wytwarzania energii elektrycmej i cięlnej ruŻyto 45,l mln ton,
gospodarstwa domowe n.lzyŁy 7,5 mln ton, a rolnictwo - 1,5 mlrr ton. Reszta
była związana zwykorzystaniem w budownictwie, transporcie i w innych gałę.
ziach przemysŁu.

Przez wię|e dziesięcioleci ubiegłego wieku pozyskanie węgla w Polsce od.
bywało się bez uwzględnienia rachunku kosztów. Nawet jeśli taki rachunek był
sporządzany' to nie miał on wpĘrvu na prowadzenie działalności gómiczej. Wy.
dobycie węgla było sprawą priory'tetową dla kolejnych rządów. Nie liczono się
z kosŹami pozyskania węgla, ze skutkami ekologicznymi ani ze zdrowiem pra.
cujących w tym przemyśle ludzi. Niestety przeprowadzone w latach 90. refor.
my nie poprawiły decydująco sluacji w przemyśle gómiczym. Zdolności wy.
dob}rvcze rozbudowywane byĘ ponad uzasadnione granice, utrzym}.wano m'in.
stare, wyeksploatowane i nierentowne kopalnie w celu utrzgnania wysokiego
poziomu wydobycia, a zatrudnienie doprowadzono do karykaturalnych rozmia-
rów. W paru kopalniach koszty wydobycia węgla były Systematycznie dwa do
trzechrazy wyŻsze od osiągalnych cen',.

W porównaniu do państw OECD zasoby ropy naftowej i gazu zienmego sta-
nowią w Polscę ułamek całkowitego zaopatrzenia w energię. Krajowe wydoby.
cie gazu ziemnego (ok. 4 mld m'/rok) pokrlva 30Yo zapotrzebowania, a reszta
jest importowana rurociągiem z Rosji.

Z powyŻszego wynika, ze podstawowymi surowcami energetycmyrni w Pol-
sce pozostaje węgiel kamienny i węgiel brunatny, które obejmująłącznie 640ń
nośników energii. NaleŹy sięjednak spodziewaó w przyszłości' że zasoby te bę-
dą wypieran ę przez gaz ziemny oraz' w dalszej perspektywi e, przez odnawialne
źródła energii'n.

Najistotniejsze rófuice pomiędzyTolską a innymi krajami UE (l5) w dzie.
dzinie struktury energii pierwotnej to'':

- dominujący udział węgla (kamięnnego i brunatnego) w krajowej struktu-
rze energii pierwotnej - 640ń, w lIE ten udział jest na poziomie l5o%,

_ brak energetykijądrowej w Polsce,
- dwukrotnie większy udział ropy naftowej (0%) i gazu zienrnego (f4%)

w stnrkturze UE w porównaniu z krajową strukhrrą- odpowiedruo: f)Yo i |2%.
Polska jako kraj członkowski UE musiała swoją politykę ekologiczna dosto-

sować do dyrektyw unijnych. I tak 15 grudnia 2000 r' ukazało się Rozporządze-
nie Ministra Gospodarki w sprawie obowiązku zakupu energii e|e|Ćrycznej ze
źródęł odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła.
Nałożono w ten sposób na przedsiębiorstwa energetycme zajmujące się obrotem
energią elektryczrrą obowiązek zakupu energii ze źrodeł odnawialnych' obowią-

.' M. Dakowski' S. Więckowski, o energetyce.... ss. l8.20.
- -  lb tdem,  s .  l ) .
17 A. Szurlej, Gaz ziemny, w: Podstawy gospodarki surowcami..., s. 151.
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zek tęn untaje się za spełniony, jeśli udział ilości energii elektrycznej pochodzą.cej z oZE wynosi nie mniej niż: 3,1%o (w 2005 r.1, zjavo (* źoóo r.), 4,2%o (w2007 r'),5,0% (w 2008 r.), 6,Oań (w zdol r';, 7,5oń (w zólo r. i w ]atach na.stępnych)28.

9!":nv potencjał techniczny ź:odełenergii odnawialnej w Polsce ocenia sięna 600ń krajowego zapotrzebowania na energię pierwotną.bokładne dane o po-tencjale poszczególnych nośnikach odnawial-ny"t. u-i".'"'o,'" .ą w tab. 5.Lata 90, w Polsce t2.wyraźny, oceniany na dwu-, a nawet czterokrotny wzrostwykorzystani a ozE. pierwsza faza roz;woju energetyki odnawialnej w polsce
odbywała się bez systemowego wsparcia zó strony państwa i bazowała główniena biezącyrn i oczekiwanym wzroście cen paliw lópahycn * *y.t" stopnio-wego- odstępowania państwa od subwencjonowania energetyki konwencjonal-nej. Jej żywiołowość i przypadkowość miała takze ujemn"e śń.r". Nie zostaĘw pełni wykorzystane możliwości popularyzacji tradonych inwestycji propor-gonalnie do dostępnych w Polsce 'i'óuo*danego źródłaenergii odnawialnej.7 drugiej Strony nie wszystki e zrea|izowane instńcje miaĘ sza.nsę na powiele.rue pvłv tez inwestycje chybione, które sektorowi energety.ki odnawialnej przy.niosĘ więcej strat niz k93.vści przez swąincydentalnośe i.'ol.ą antyreklamę'Wynikiem takiej sytuĘi był miemy efei<t edukacyjny, nie do konca wykorzy-stane możliwości rzetelnej analiry przyczq'ut"e.u;óanych instalacji, a niepo.wodzeń innych, oraz d.ostosowania do j ej wynikow dalszych działańpromocyj -

nych w tym sektorze. Nie.były zatem spełnione podstawowe wymogi rozwojun9*ł:h technologii, tj' niebyła zachowaiakolejnoić: od prototypu przezwdroże-
nia pilotowe do komercjalizacji technologii. przypaako.ose *aroz"ń technologiioZE.w Polsce była wynikiem braku wizji rozwoju sektora i dostosowania do niejmechaniznrów wsparcia, w tym także finansowego' tak aby rozwój energetykiodnawialnej następował po najruiszych kosZach * afugi- okresie.

Potencjalne zasoby energii odnawialnei w polsce

Rodzaj energii wańość [PJ]
Wodna (MEW) 3,24.0
Wiatrowa 25,216.0
Słoneczna 45,0+65.0
Geotermalna 3013,2+5022.0
Paliwa organiczne, w tyrn: I 87,0+228.0

- drewno 120,0+140.0
-biogaz

15,0+20.0
- pozostałe 52'0+ó8'0

Razem 3460,6+5583.0

Tabela 5

Zro<]ło: E. Mokrzycki, Energia geotermalna' w

28 www.ęlęktrownie.tanio.net/rozwoj.htmI
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- Potencjał i trykorzystonie źródel energii konw,encjonolnej i odnawialnej..'

Główne bariery ograniczające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce to29:
_ mała atrakcyjność ekonomiczna - można ją osiągnąó tylko w pewnych

warunkach, w których ceny za energię odnawialną zb|iiąsię lub przekrocząpo-
ziom cen energii konwencjonalnej. Aby cerla Za OZE zapewruła opłacalnośó eko-
nomicmą naleŻy zmierzyć się z bardzo wysokimi nakładami inwestycfnymi na
badania i budowę urządzeń, które mogą ulec zmniejszeniu na skutek rozpo-
wszechnienia tych technologii l. co za tym idzie wzrostu konkurencyjności w se-
ktorzę producentów urządzeń.Innądrogądo wzrostu opłacalności energii ze źró-
deł odnawialnych jest dotowanie jej przez państwo lub funkcjonujący już dziś
obowiązek zakupu energii pochodzącej z tych źr6deł przez przedsiębiorstwa ener-
getyczne;

- ograniczonabaza danych lub też ograniczony dostęp do informacji o po-
tencjale OZE w Polsce;

- ciągłe niedocenianie roli energetyki w polityce państwa i w systemie pra-
wn}Ąn, których priorytetami nadal pozostają: dywersyfikacja źródęł' energii po.
przez wzrost udziafu paliw pĘ'rrnych i gazu ziemnego w bilansie energetycz-
nym oraz poprawa efektyrłności energetycznej ;

- bariery o charakterze organizacyjnym i instytucjonalnym polegające na
tym, ze nowopowstający sektor konkuruje Z wyposazoną w rozbudowaną infra-
strukturę teclrniczną irrstytucjonalną energetyką konwencjonalną zbudowaną
z zaangaiowaniem olbrzymich środków finansowych państwa;

- bariery o charakterze prawnym' które zwiększająryzyko inwestorów z ty-
tułu niestabilrrości rozwiązań (brak uregulowań ustawowych) lub podnoszących
kosŹy transakcfne z tytuŁu skomplikowanych procedur administracyjnych przy
lokalizacj i inwestycj i;

- bańery o charakterze technicmym mviązane z faktem, że technologię oZE
charakteryzują się rómym stopniem rozwoju i komeĘalizacji, dużąróżnorod.
nością w zakesie mocy' sprawności, wydajności i awaryjności urządzeń oraz
Znacznym zrómicow aniem wysokości nakładów inwestycyj nych. Naturalną ba-
rierą techniczną tych technologii jest częsta konieczność rezerwowania dostaw
energii z systemu konwencjonalnego;

- infonnacyjne i edukacyjne wynikające zarówno z braku wiedzy i małej
świadomości ekologicznej społeczeństwa, jak i braku znajomości problematyki
wykorzystania OZE na wszystkich szczeblach administracji, np. o procedurach
postępowania przy lokalizacji inwestycji, dostępie do technologii i zródeł finan-
sowania.

29 J. Ruszkowski, otlnąu'ialne źrórtkl.'', ss' 24.2ó; www.mos.gov'pl/materialy_infonnacyjndar-
chiwum/odnawialnc_zrodla_energi i.
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Podsumowanie

Potencjał polskiej energetyki w znacznĄ mierze skupia się wokół paliw ko-
palnych, zwtaszcza wokół węgla kamiennego i węgla brunatnego. Wykorzysty-
wanie główntę źrodęł energii konwencjonalnej wynika ztradycji polskiej ener-
getyki, która jest ściśIe związana Z przemystem węglowym, a takŻe z rachunku
ekononricznego. Koniecznośó zmiany takiego Stanu rzeczy jest zr;viązana Z wy-
czerpyrvalnością zasobów kopalnych, a takŻę Z wysoce szkodliwym wpływem
na środowisko naturalne gospodarki tymi zasobami. oparcie polityki ekologicz-
nej państwa na strategii zrównoważonego rozwoju wyTnusza również zmiany kie-
runku działania w sek1orzę energetycznym, który do potencjalnych zródeł ener.
gii pierwotnej musi włączać zasoby o<lnawialne. Pomimo jednak swojego nj'eza-
prz'ecza|nie ekologicznego charakteru oZE nte staną się z roku na rok jedynym
Źrodłem wykorzystylvanym do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Zmia-
ny w gospodarce energetyczne1będą się wiązały ze stopniowym wypieraniem
nośników konwencjonalnych poprzez rozpowszechnianie zasobów odnawial-
nych. Rynek oZEbędzie się powiększał, co wpł1mie na spadek kosztów inwe-
stycyjnych i zasoby te będą miały możliwość stać się konkurencyjne w Stosun-
ku do paliw kopalnych. odnawia|ne ź:ódła energii mają dużą SZanSę powszech-
nego Zastosowania, głównie na skalę lokalną dla małych insta|acji, zapełniając
w ten sposób lukę energetyczną na obszarach o słabej infrastrukturzę, OZE to
także szansa dla obszarów wiejskich, które dysponują duŹ1m ich potencjałem,
do tej pory niewykorzystyvanyn. Przyszłośó energii konwencjonalnej to zaopa.
trywanię przemysłu oraz duzych skupisk miejskich lub tez jako paliwo uzupeł-
niaj ące dla instalacj i przetw arzaj ący ch oZE.
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P o te n cj ał i wy ko r zy stan ie źr ó deł e ne rg ii ko nwe n cj o n alnej
i odnawialnej w procesie gospodaroh)anis

Streszczenie

W procesie gospodarowania waznym cirynnikiem urnożliwiającyn właściwą rcalizację zadań
jcst wykorzystanie energii. Zródłun cncrgii picrwotncj są pa|irva kopalne, którc mają charakter nic-
odnawialny oraz paliwa za|ic.zarlc do grupy tzw. odnawialnyoh Źlódo.ł cncrgii (oZE). Rozwój nośni-
ków odnawialrrych, c;ryIi wiatru, wody, słolicą biomasy i zródel ge'cltcrma|nych' jL:st ZwiąZany
z degradacją środowiska. do którcj przryciryni|a się gospodarka paliwarni nieodnawialnyni (rrp. wę-
gla, ropy nafiowej). Główną bańerą w rozpowszeclrnieniu oZE jcst ich jak do tej pory ekonoIniczna
nieopłacalność, zwi,ąz'ana z wysokilni kosztami inwcstycyjnynli. Korzystanic z nośników tldnawial.
nych na większą skalę to dopicr.o przyszłość' która zalcżcć będzie od ccn tcgo rodzaju cncrgii, a tak-
ze od technoltlgicznych Inoż|iwtlści wykorzystania potencjału oZE' Pa|iwa kopa|rre będą, i po części
juŻ są zastępowane energią c-dnawialną a|c przy obecnych occnach i analizach dtugookrcsowych
cncrgetyka konwencjonalna zajmuje czcrłowc rniejsce w energetycc światowej i kĄowej.

The potential and utilization of renewable
and conventional energy in management process

Sunmaty

In the managernent procc.\s, the signil)cant fbctor enabling propcr realisation of assignrnents is
thc encrgy utilisation. The prirnary energy sources are fbssil fuels, which have non-renewable char-
acter and fuels included in the group of renewablę energy sources (RES). The developIncnt of re-
newable media, such a-s wind, water, biomass and geothermal sources, is connectcd with environ-
ment degradation, which was influenced by the managernent of the non-renewable fucls (e.g. coal,
petroleum). The rnain bańer in spreading RES is their economic non-profitability connected with
high invesnnent costs. The utilisation of renewable media on a big scalc is a future, which would
depend on pńccs of this kind of energy, as wcll as the technological possibilities of RES utilisation.
However, the current evaluations and long{crm analyses tbrecast that the conventional encrgy will
take the first place in world and dornestic power indusĘ
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Pr o b lem atyka integracj i imigrantów
w Unii Europejskiej i w Polsce
- wybrane aspekty

Wstęp

Złozoność oraz wieloaspektowośó zjawiska, jakim są międzynarodowe mi-
gracje, stawia przed państwami szereg wyz:łłań wynikających z konieczności
rozutiązania problemów z nimi zutiązarrych. Będąc zjawiskiem o charakterze po-
nadpaństwowym, równieŻ na tym szczeblu winny być międzynarodowe prze-
ptywy ludzi obserwowane i w razie potrzeby także nadzorowane. Szerokie spek-
trum działań podejmowanych w tym zakresie tworz! instrumenty tzw. zarządza-
nia migracjami. Obejmuje ono m.in. regulowanie migracji (kontrole na granicach,
zxva|czanie przemytu ludzi i handlu ludźmi, podejmowanie dział'ań przeciw roz-
przestrzerrianiu się terroryzmu), kwestię migracji przymusowych (problem ręa-
triacji, azy|antów, uchodźców), posunięcia sprzyjające maksymalizacji pozyty-
wnych efektów migracji (np. rozwój wspóĘracy między krajami pochodzenia
a skupis kami rodaków zagr anic4 zachęcani e wykwali fi kowanych specj al istów
do powrotu do kaju urodzenia), czy też, jej wspomaganie, a więc działarua nvią.
zanę z adaptacją kulturową imigrantów, ich integracj ąze spot,eczeństwem przyj-
muj ącym, zatrudnięniem, mozl iwością ksaałcenia). Atmos fera ni epokoj ów' j a-
kie miaĘ miejsce na przedmieściach Paryż: w końcu 2005 r', zrodziła potrzebę
przyjrzenia się bliżej orazzlveryftkowania dotychczasowego podejścia do pro-
blemu integracji napływającej z zagranicy ludności ze społeczeństwem w kra-
jach przyjmujących. Jest to zagadnienie niezwykle wielowymiarowe, gdyż na
integracje tę oddziafuje szereg czynników zarówno po stronie samych imigran-
tów (np. ich stosunek do innych nacji, obyczajów lub nolTn prawnych krajów
odwiedzanych), jak i ludności rdzennej (uprzedzenia, lęki o zachowanie tożSa-
mości, itp.)'. Problematykata dotyka wielu aspektów i wielu płaszczyzn Życia
społecznego, ekonomicznego, politycznego czy kulturalno-religijnego' Związa.

I M. okólski, ,,LYspółczesne europejskie migracje międzynarodowe a dynamika procesów inte-
gracyj nych,,,studia Socjologiczrre'' l (l ó0y2004' PAN' s. 42.
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na jest z koniecznościązaangaŻowania społeczeństw przyjmujących i zaakcep-
towania przez nie imigrantów oraz ich rodzin, a takie gotowością samych przy-
byszów do adaptacji w nowym środowisku. Podstawą powinny byó działania,
które wynagają zdolności do uczestniczenia w społeczeństwie.

Problem integracji imigrantów nabiera te,z znaczenie w Polsce, szczegó|nie
w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Wynika to w głó-
wnej mierze zwłączenia Polski do obszaru, na którym migracje - a więc i in-
tegracja -- zajrnują szczególne miejsce, jak równieŻ z konieczności dostosowa-
nia prawa w tym zakresie do przepisów Wspólnotowych.

I. Uwarun kowania sytuacj i migracyjnej
państw Unii E uropejskiej

Intep1acja imigrantów to proces trwający wiele lat, podczas których przemia-
nom ulegają zarówno imigranci, jak i społeczelistwa ich przyjmujące. W jego
trakcie na|eŻy podejmować dzl'ał,ania przeciwdziałające dyskryminacji mniej-
szości, działania stuzące podejmowaniu dialogu międzykulturowego i lepszemu
wzajcmnemu zrozumięniu. Jest to wyzwanie,przed którym stojąpaństwa Euro-
py, a takze pozostałe paristwa świata. Co trzęci Europejczyk ma bowiem pro-
blern z zaakceptowatriern odmierrności kulturowej imigrarrtów, co niestety nie
sprzyja integracji cudzoziemców. Politycy europejscy przyglądająsię często do-
świadczeniom imigracyjnym Stanów Zjednoczonych - kraju wieloetniczego
i wielokulturowego' w którym problem imigracji i naptywu nielegalnych imi-
grantów oraz integracji imigrantów próbuje się rozwiązaó wykorzystując tzw.
zięlonę karty, których otrzymanie daje możliwość osiedlenia się na stałe i stwa-
rza poc.zucie społecznej przyna|eŻności. oczywiście sprzyja temu charakter te.
go kraju, przede wszystkim jego rónorodność i multikulturowośc2. Pojawiają
się głosy o potrzebie stworzenia podobnego systemu także w państwach Wspól-
noty Europejskiej, ale problemem mogą tu się okazaó zbyt duŻe różmice w Spe-
cyfice tych krajów.

Kwestia integracji wydaje się być Szczególnie iqtotną w państwach, które
prowadziły lub prowadzą politykę ,'otwartych drzwi.*. a na|eĄdo nich bez wąt-
pienia kraje Europy Zachodniej po II wojnie światowej. Zmuszone brakiem rąk
do pracy zachęcdty cudzoziemców do przyjazdu i podejmowania pracy (we Fran-
cji, Wielkiej Br1'tanii, RFN tworzono specjalne proglamy' które stuzyły rekru-
tacji pracowników cudzoziemskich). ogromne napĘwy ludności drugiej poto-
wy XX w. m.in. zroimych części Europy, atakŻe Afryki, Azji, Bliskiego Wscho-

. M. Graczyk, P. Cywiński, Euroazjtlfryka,,,Wprost.. nr956 z25 03.200l r.
r I' Grabowska-Lusińska. Migrucja_ szansa czy zagrożenie, Tło historyczne i społeczne'w.. Mi-

gracja. Szansa czy zagro:enie?, Polskie Forum obylvatelskie lnsĘtut Badan nad Gospodarką Ryn-
kową GdaIisk 2004. s. 15.
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du, będące konsekwencją dekolonizacji, powstawania nowych państw (co czę-
sto prowadziło do zamieszek, Sporów, wojen na tie etnicznyTn' wygnań), a także
rozprzestrzeniania się chorób, ukształtowaĘ współczesny charakter procesów
migracyjnych, a zapoczątkowany wówczas mechanizm napędowy migracji nie
pozwolił już na jej zatrzymanie. Uwzględniając równięz inne uwarunkowania,
które wpłynęły i wciąż wpływają na wzrost mobilności ludności na terenię
Wspólnoty Europejskiej (np. przemiany polityczne końca XX w., upadek dwu-
biegunowego układu sił, przeszłośó kolonialna państw Europy, struktura i atrak-
cyjność rynków pracy w krajach Unii Europejskiej) coraz istotniejsza wydaje
się konieczność rozwiązywania problemów związanych z istnieniem społecz-
ności róznorodnych kulturowo i etnicznie. Ponadto, ,mvaizywszy na fundamen-
talną zasadę Unii Europejskiej, a mianowicie swobodę przepływu osób, o której
mówi już Tral(at Rzymski (|957) czy teijednolity Akt Europejski (1986) -
uwzględniając oczywiście okresy przejściowe w dostępie do narodowych ryn-
ków pracy, możla przwuszczaó, iż międzynarodowe przepływy ludności to pro-
ces, który tak naprawdę Zawsze będzie miał miejsce. W dobie nięmal nieogra-
niczonego' taniego i natychmiastowego dostępu do informacji oraz swobodne.
go podróżowania i istnienia globalnej sieci transportowej coraz prostsze staje
się uświadamianie sobie tego, Że w innych miejscach na świecie zyje się lepiej,
co sprzyja podejmowaniu decyzji o zmianie miejsca zamieszkania czy pracy".
Nie można zapomnieó o zjawiskach utożsamianych z globalizacją, a zatem o in-
tegpacji gospodarek narodowych z jednoczesnym otwieraniem się ich na gospo-
darkę światową. To wszystko służy napływowi często odmiennej etniczrrie i kul-
turowo ludności do krajów, których władze stają przed koniecznościąrozwiąza-
nia problemów, jakie mogą powstać w wyniku wzajemnego oddziaływania lud-
ności rdzennej i imigrantów'

2. Problematyka integracji imigrantów w Unii Europejskiej

Specyfika sluacji migracyjnej, w jakiej znajduje się Unia Europejska, to
efekt szeregu zjawisk i procesów występujących w ciągu ostatnich dziesięciole-
ci. Wskazuje się coraz częściej' iz w tym czasie nie stworzono systęmu postępo-
waniaz cudzoziemcami. Traktowani byli oni głównie jako pracownicy okreso-
wi, lctórzy po zakończeniu pracy powrócą do swoich ojczyzn. Dopiero w latach
90' uświadomiono sobie ogrom trudności z asymilacją coraz większej liczby
cudzoziemców. Przykładem może byó Holandta czy Francja (X-XI 2005 r.),
gdzie izo|acja, mieszkanie w gettach, niemoc, bezrobocie, narastające poczucie
bemadziejności, frustracje, dyskryminacja mniejszości pochodzerua afrykańskie-
go i arabskiego wywofują stany napięcia. Nastolatkowie, których rodzice - inri-

" E. Wnuk-Lipiński, Stt'lal nliędzyepoki' Globalizacjo, demokracjo, palsauo narodowe, Znak,
Instvtut studiów Politvcmvch PAN. Kraków 2004. s. 35
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granci przęz|ata ,,krtŻyl7', między zasiłkiem a pracą czasową nie widzą dla sie-
bie perspekIyw. Mieszkając w gettach, nie potrafią się z nich wyrwaó' Dochodzi
do tego lcryminalizacj a' mv/rJe rodrąca dyskryrninację na rynku pracy, co w ęfek-
cię zakorzeria ich odrębnośó'. Istotę problemu dostrzegają corazbardziej Holerr.
drzy, podkreślając brak przystosowania się imigrantów, których dzieci nie uczę.
szczająna zajęcia do szkół i mają później problem zę nla|ezieruem pracy. Nie
zna|azłszy pracy caĘmi dniami tułają się po ulicach osiedli imigranckich. Ubie.
gają się często o pomoc społeczną która rodzi ogromne koszty, a tym samym
sprzeciw społeczeństw goszczących' Problemem jest także brak tolerancji wśród
grup imigrantów' Polityczna poprawność - charakterystyczna d|a Holandii -

zastępowana jest wymogiem, by ci imigranci , którzy chcą nrieć prawa' akcepto-
wali zasady społeczeństwa holenderskiego".

Skutkiem braku integracji moŹe być kształtowanie się radykalnych postaw
wśród ludności napĘwającej. Mięszkanię w uwłaczających warunkach, poczu.
cie wyalienowania, wzrost bezrobocia w krajach przyjmujących, konkurencja
na rynkach pracy' budzi frustracje zarówno wśród imigrantów, jak i rdzennych
mieszkańców. Kolejne pokolenia imigrantów nie chcą się godzić na niższy sta-
tus. Brak możliwości korzystania z przywiIejów obywateli, brak stałej pracy,
Życie na marginesie społecznym słuŹy osamotnieniu, pogłębianemu poczuciem
braku związku z krajem rodziców oraz odrnlceniem przez ..nowe ojczyzny,,.
Taki człowiek skupia się wokół jedynej znanej mu wartości (np. urodzeni w Eu.
ropie muzułmanie wokół islamrD, a jego zagubienie wykorzystują np' radykalni
przyrvódcy religij ni (in,ramowie),, realizuj ący swoj e ideolo giczne interesy. Poj a-
wia się tu kolejny problem, a mianowicie rozprzestrzenianie się terroryzmu. Ko-
nieczność walki z tym zagrożeniem to kolejny argument w dążeniu do adaptacji
imigrantów i stwarzania im warunków rozwoju w społeczeństwach przyjmują.
cych.

Kwestią na którą nalezałoby zwrócić uwagę są rózne postawy imigrantów
wobec kraju i społeczeństwa przyjmującego, które również wpływają na skutecz.
nośó działań państwa w omawianej kwestii. Mozna bowiem wyrómić zarówno
entuzjastów, jak i malkontentów, pacyfistów i imigrantów neutralnychs.

Entuzjaści odnoszą się z sympatią do kraju osiedlenia. Charakteryzują się za-
chwlem oraz entuzjazmem dla tego kaju, identyfikują się Zn1rn, przejmują czę.
sto styl Życia jego mieszkańców, w konsekwencji ,,wtapiają się'' w społeczeń-

' A' Weirnar, Zanlieszki we Francji - f,,ktyi łlily' ,,Biuletyn Migracyjny. Migracje międzynaro.
dowe: Polska - Unia Europejska - Europa Wschodnia'' nr 4, ośrodek Badan nad Migracjami, Uni-
wersytct Warszawski, Cenffum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2005, ss. 2-3.

o H, Vu1sje' Holandio ma dość politycznej poprawności, ,,Gazeta Wyborcza'' nr 88 509ó
z 13.04.2006 r., s.22.

7 A. Koziński, Eurodtihud,,,Wprost'' nr 1 l 8l z 24.07.2005 r.
8 K. włodarczak, Proces adap|acJi wspólczesnych enigrantów polskich tlo życia w Australii,

,,Prace Migracyjne" 3(61)/2005, ss. 5-7.
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Stwo przyjmujące, całkowicie się z nim integrują nie wykazując chęci powrotu

do ojczyzny.
Maltonienci cechują się swoistą dychotomią. Z jednej Strony są zasymilowa-

ni ze społeczeństwem goszczącq' przejęli jego sposób bycia i jednocześlię za-

p,,"",Liątemu, niejednokrotnie krytykując kraj imigracji - jego gospodarĘ,

zw y cza1 e, relacj e międzyludzkie.
racyfisci z kolęi są bardzo podobni do entuzjastów, jednakże w znacznym

stopniu zachowujątradycje, obyczaje, kulturę kraju pochodzenia, tym samym

spowolniaj ą proces asymilacj i.
Neutralni imigranci sąbardzo związanl'z krajem pochodzenia. Po analizie wa.

ruŃów, jakie zastali w kraju goszczącym, doclrodzą często do wniosku, iŻ one

im nie oópowiadają. W związku zpowyzszymtrzymająsię z daleka od wszyst-

kiego, colest ' ty- k'u;"., jego kultur* polityką zvviązane, szukając kontaktu

z rodakami na obczyźnie, .
Polityka migracyjna w kwestii integracji imigrantów powinna byó tworzona

,'u .""'"bl., miĘazynarodowym. Kaide państwo stosuje w tym względzie jed-

nak nieco inne rozwiąz ania, Zróżnicowane podejście państw - Zarówno czł,on-

ków Unii Europejskiej, jak i innych krajów na świecie - do problemu integta-

cji imigrantów jest efeklem:l0
sytuacji gospodarczej kraju, w szczególności poziomu bezrobocia, do-

chodu narodowego itP.,
stosuŃu rodzimego społeczeństwa do imigrantów,

róinej historii migracji międzynarodowych (np' przeszłość kolonialna'

ze stanowieniem narodu' z koncepcją obywatelstwa itp.

Państwa stosują odmienną politykę w omawianej kwestii i dostosowują ją

do specyfiki własnej sy.tuacji. Można zatem mówić o asymilacji, integracji, mo.

delu segregacyjnym oiaz multukulturalizmier 
|'

Podśtawą asymilacji jest przekonal.lle, iŻ imigranci wraz upływem czasu upo-

dobniają się do społeci.n't*u przyjmującego, przyjmują jego wańości, stając się

pełnymi. obywatelami danego kraju. W tyn przypadku mówi się o jednostron-

nyrndostosbwaniu. Przykładem może byó Francja, kórej polityka integracyjna

jest efektem zarówno otowiązującej koncepcji narodu (przynależnośó do niego

wynika z przyna|eżności kulturowej), jak i uwaruŃowań historycznych (naród

tradycje migracji),
obecności mniejszości'

szości i ludności przyjmującej,
narodowych, dotychczasowa współpraca mnie.';-

stosowanych modeli integracji oraz obowiązujących zasad mviązanych

' lbidem.
'n e'. rci"lng.., Koncepcje integracji inigrantów ze społeczeńsfu,'em przyjmującym na przykła-

tlzie praktyki iybranych-pi^t. i*ip,i'k,"l', lotut Międzynarodowa Organizacja ds. Mipxacji'

2005, s. l .
I I www. iotn.pl z fl .04.2006 r.
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równego traktowania osób niezależ'rrie od ich rasy lub pochodzenia etnicznego,
Dyrektywa Rady 2000/78lEC zf7 listopada 2000 r. regulująca kwestie zatrud.
nienia na terenie Unii Europejskiej)'a. Komisja Europejska wenryał'a w 2003 r.
państwa członkowskie do ściślejszej współpracy w zakresie integracji imigran-
tów, która obejmować powinna działania na rynku pracy' działania związane
z edukacją nauką języków, zapewnieniem opieki zdrowotnej i świadczeń so-
cjalnych, Z poszanowaniem odmierurości i różnorodności',. Na szczeblu unij-
nym są także podejmowane inne inicjatyrvy, wśród ktorych warto zwróció uwa-
gę m.in. na proglam INTI promujący sposoby integmcji oby'r,vateli krajów trze.
cich w państwach Unii, stuzący wymianie informacji i doświadczeń między
państwami oraz upowszechnianiu tzw. najlepszych praktyk w tym zakresie'6.

Integracja imigrantów stała się jednym z rrajistotniejszych zagadnień poru-
szanych w czasie Prezydencji Niderlandzkiej. W listopadzie 2004 r. Rada Eu-
ropejska przyjęła tzw. Program Haski. Dotyczy on rozwoju oraz ulnacniania
Wspólnoty Europejskiej w aspekcie jej wolności,bezpieczeństwa i sprawiedli.
wości w latach 2005-2009. Wagę problemu integracji imigrantów podkreślono
poświęcając mu odrębny punkt',.

Przełomowyn dokumentęm, który sprecyzował kierunek dział.ań w zakresie
integracji imigrantów były przyjęte l9 listopada2004 r. przez Radę ds. Wymia-
ru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrzrych ,'Wspólne podstawowe zasady poli-
tyki integracji imigrantów''. Nalezy zwroció uwagę na fakt uwzględnienia w tym
dokumencię różnic kulturowych, społecznych, gospodarczych, prawnych i poli-
tycznych poszczególnych państw członkowskich, a działania w ramach omawia-
nej polityki oparte mają byó na wymianie doświadczeń i tworzonych najlep.
szych pral(ykach'8.

Podstawąwszelkich posunięć w omawianej kwestii winny być zawsze zasa-
dy równości praw społecznych i ekonomicznych, Zapewnia je Powszechna De-
klaracja Praw Człowieka z l948 r. stojąca na straŻy praw i wolności człowieka
m.in' do swobodnego przemieszczania się oraz wyboru miejsca zamieszkania'
Istotne znaczenię ma teŻ Konwencja dotycząca Statusu uchodźców z 1951 r.
(Dz. U. Nr l19, poz. 5l5 z dnia 20.12.|99| r') oraz Protokół dotyczący statusu
uchodŹców z |967 r' (Dz. U. Nr 1 |9,poz, 517 z dnia20'If '199| r.). Wśród do-
kumentów przygotowanych przez Radę Europy na|eży wspomnieć o Konwen-

la więcej zob.: A. Kicinger' ILnia Europejska u,obec zagadnienia integrac.ji imigrantów, IOM
M ięd-zynarodow a Or ganizncj a ds. M i gracj i, 2005, ss. l 0- l l .

'. P. Bendęl' lmmigration Policy in the Ettropean Union: still bringing up the |łalls for fortress
Europe?,,,Migration Letters", Vol.2, No I, April 2005, ss.26-27.

'' A. Kicinger, Unia Europejska..., ss. I l-12.
'' A. Podolski, Program Haski (bezpieczeństwo wewnętrzne i sprav,iedlit"-ośc w latach 2005.

-2009) - polska perspekry,wa, ,,Raporty i Analizy'' |4lf004, Centrum Stosunków Międzynarodo-
wych, Warszawa 2004.

l8 Dokument Rady ds. Wy.rniaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrmych nr |4615104 z r]nia
19 . 11 . 2004 r .
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cji o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. (Dz. U. Nr
6I, poz. 2B4 z |993 r.) oraz Europejskiej Karcie Społecmej z 196| r. (Dz. U. Nr
B, poz. 67 z 1999 r.), która podkreśla znaczętńe praw i obowią7ków imigrantów
pracujących legalnie w irrrrych krajach, a na kraje te nakłada obowiązek trakto-
wania imigrantów tak samo jak swoich obywateli.

3. Polskg wobec integracji imigrantów

Problematyka integracji imigrantów coraz większęgo znaczenia nabiera tak-
żę Polsce' Jednym z istotlrych powodów koniecmości zwrócenia uwagi na tę
kwestię jest to, iŻ granice wschodnie Polski stały się 1 maja f004 r. granicami
Unii Europejskiej, co moŻe przyczynić się do zwiększaria natężer\a zjawisk mi-
gracyjnych. W związku z t1m Polska dołączyła także do krajów odpowiedzial-
rrych za rozpatrywanię wniosków o nadanie statusu uchodźcy, które zostaĘ zło.
Żone przez osoby wjeŻdzające do Wspólnoty przez terytorium Polski w innych
państwaclr członkowskich ] 9.

Należy podkreślió, iż sytuacja migracyjna Polski ksztahowała się inaczej niż
państw ówczesnej ,f,iętnastki'', aZatemtakŻena polsĘpolitykę migracyjnąod-
działywały inne czynniki ' Znacznie mniejsze znaczenie miał w XX w. choćby
napływ uchodŹców, zapotrzebowanie na siłę roboczą czy rożnego rodzaju de-
baty pub|iczne. Co więcej, w odróznieniu od innych państw polityka migracyj.
na Polski nie ewoluowała, nie tworzył'a się stopniowo' a na jej ksztah wpłynęła
przede wszystkim integracja europejska oraz transformacja systemowa. Na po-
czątku XXI w. podkreślano częSto brak wystarczającego zainteresowania elit tą
tematyką a takŻę postawa władz to skutek przede wszystkim nieuksztahowa-
nych przekonań związanych z migracją. Istotne znaczelie, obok braku tradycji
tej polityki, ma równiez brak presji, zarówno politycznej, jak i społecznej. Sto.
sunek Polski do omawianego problemu to także konsekwencja ścierania się wpĘ.
wów wewnętrznycłr, a zatem presji Europy Zachodniej nvięanej z uszczęInie-
niem granic Unii Europejskiej oraz presji organizacji międz1marodowych stoją-
cyclr na Strazy praw człowieka2...

Ze wzg|ędu na taką postawę odnośnie polityki migracyjnej, a takŻe niewiel-
kiego natęienia procesów migracyjnych polska polityka integracyjna przełomu
XX i XxI w. miała charakter marginalny. opierała się na uwzględniarriu standar-
dów europejskich, zwracających szczegó|nąuwagę na aspekt społeczny, eko-
nomiczny oraz polityczny integracji oraz koniecznośc udzielania pomocy w do-
stosowaniu imigrantów do nowych warunków kulturowych, społecznych itp.,
nle zna|azły tam tniejsca jakieś własne inicjatywy czy przemyślenia. Na prze.

'o M. GoŹdzik, Integracja imigrantów v' świetle rozv'iązań prawnych w ustawodawsnlie pol-
słlłl'..'M i ędzyn arodowa organi złcj a ds. Mi gracj i, I f '2004, s. 2.

.', A' Weimar, Polit.vkt ttigracyjnc Polski w latach I990.200j- próba podsumowania,,,Ra-
poĘ i Analiry'' 10i2005' Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2005' ss. l-2.
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szkodzie w rozwoju tej polityki Stanęły głównie ogmniczenia ftnansowe, niepo-
zwa|ające na dtugofalowąpomoc. Pomimo zapewnienia uchodŹcom dostępu do
opieki zdrowotnej, edukacji, zakwaterowania, zatrudnienia problemem była nie-
wystarczająca opieka państwa oraz opór społeczeństwa. Wysokie bezrobocie,
brak rozbudowanej sieci etnicznych ośrodków migranckich, dodatkowo nieod-
powiednie wdrazanie regulacji prawnych zwięanych z integracją imigrantów
prowadziło często do ich marginalizacji. Ponadto nierzadko byli oni traktowani
jako obieh krótkotrwałego zainteresowania humanita,nego,, . Te wszystki e cTW-
niki nie stwarzaĘ zbyt przyjaznych warunków dla migrantów, stąd większość
uchodŹców, nie wykazuj ąc zainteresowania integr acj a. w y j eŻdzata na Zachó d.

Imigranci legalni to grupa, której pobyt i możliwość utrzymania się i rozwo-
ju określona jestprzez znajomośó języka, kwalifikacje, zdolność do przekwali.
fikowania się w razie potrzeby, zna\ezienie pracy. Grupa ta prowadziła rozmo-
wy ze społeczeństwem polskim' proces integracji był niejako samorzutny, a Ze
względu na małą liczbę legalnych migrantów władze nie widziały konieczności
stworzsnia programów integracyjnych. Pewien problem mógł rodzić się ze wzglę-
du na zwięk szaj ącą się niezintegrowaną społeczność wietnamską,..

Mając na uwadze mozliwy wzrost Iiczby imigrantów, co jest konsekwencją
m.in. przystąpienia Polski do Unii Europejskiej' jak równiez konieczność dosto.
sowania polskiego prawa do prawa wspólnotowego, zintensyfikowano w ostat-
nich latach prace nad uregulowaniem kwestii integracji imigrantów.

Podstawow1tni przepisami prawnymi dotyczącymi Statusu cudzoziemców na
terytorium Polski są

1. Ustawa z|3 czerwca2003 r. o cudzoziemcach, określająca zasady orazwa-
runki wjazdu do Polski, przejazdu przez jej terytorium, pobytu i wyjazdu z Pol-
ski, jak równiez organy właściwe w tych sprawach (Dz. U. z2003 r. Nr 12B,
poz. Il15);

2. Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na te-
rytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 22003 r. Nr 128, poz.lI76).

Działarua integracf ne obecnie skierowane są głównie do osób posiadających
status uchodźcy, ta grupa podlega przepisom ustawy o pomocy społecznej z 12
marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz.593 z|5.04.2004 r.). Musząoni jednak zade-
klarować chęó zamieszkatia na określonym terenie orazwyraz|ć gotowość za-
angazowania się w rea|izację proglamu integracyjnego, który jest oczywiście
dostosowany do sytuacji każdego z nich.

Działania integracyjne skierowane są także do innych grup cudzoziemców.
Podstawą tworzonych w błn zakesie programów są ustawy, którym podlegają

2r lbidem, s. 23.
tt lbide-.
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Zarówno obywatele polscy, iak i cudzoziemcy spełniający określone warunki.
Do naj i stotniej szych naIeŻą:'.,

1. Ustawa z 12 marca2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593
z dnia 15.04.2004 r.).

2. Ustawa z27 sierpniaf004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso.
wanej ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz.2|35 z drua27.09.f004 r.),

3. Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz' U' Nr 228,
poz.2f55 2f003 r.),

4' Ustawa z7 września l99l r' o systemie oświaty (Dz.U. z199| r. Nr 95,
poz.425 zpoźrl zm.),

5. Ustawa z \f września 1990 r. o szkolnictwie wyŹszym (Dz. U. z 1990 r.
Nr 65, poz. 385 zpoźn. zm.),

6. Ustawa z 20 kwietnia2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy (Dz. U . Nr 99, poz. I 00 I z L05 .2004 r.),

7. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.
22004 r. Nr 173, poz. lB07).

Ponadto Resort Polityki Społecznej w latach 2003-f004 podejmował szereg
projektów mających sŁużyć idei integxacji imigrantów. Należy tu wymienić
program MATRA' który rniał stworzyć podstawy polityki integracyjnej, Przę-
szkolona została grupa osób, która miała bezpośrednio pracować z uchodźcami,
ponadto przygotowano podręczniki dla osób tworzących indywidualne progra.
my integpacyjne.

Organizowano takżę korrl.erencje' narady, szkolenia, oparte o wymianę do-
świadczeń z innymi krajami europejskimi (m.in. z Czechami). Stopniowo za.
częto aktywnie włączaó się do dzlałań europejskich na rzecz integracji cudzo-
ziemców, np, przęz obecność przedstawicieli Ministerstwa Polityki Społecznej
w spotkaniach Grupy Krajowych Punktów Kontaklowych ds. Integracji, udział
w pracach Komitetu Strategicznego ds. Migracji, Granic i Azylu, czy teiprzez
zajęcie stanowiska na posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych.

Ministerstwo Po|ityki Społecznej pełni zatem istotną ro1ę w ksztahowaniu
polityki integracji cudzoziemców w Polsce. Komitet Europejski Rady Mini-
strów 3 września 2004 r. zdecydował' iz to ten resort ma koordynować zadania
zw iqzane z polityką integracyj ną2a.

W styczrriu 2005 r' Ministerstwo Polityki Społecznej przygotowało doku.
ment ,,Propozycje działań w celu stworzenia kompleksowej polityki integracji
cudzoziemców w Polsce'', w którym zwrócono szczególnąuwagę na 4 aspekty
tej polityki, które mająbyć jej fundamelrtem:

:3 Propc,zycje dziąhń w celu .stworzefiit konplel<solł,ej polityki integracji atdzoziemcóv,tl, Pol-
.sce, MinisteIstwo Polityki Społeczle.j, Warszawa 2005, ss. 3-4.

]o ww*',-,.tps.g ov,p| z'2| kwietnia 200ó r.
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aspekt polifyczny - podloeślający konieczność udziatu wszystkich resor-
tów w budowie polityki integracyjnej; dotyczy zatem związkóut polityki inte.
gracyjnej z polityką zdrowotną edukacyjną zatrudnienia, migracyjną antydys.
kryminacyjną itp.;

- aspekt prawny - nlliązany z przygotowaniem niezbędnych do realizacji
załoircń przęi sów prawnych,

aspekt instytucjonalny - wskazujący na instyfucje odpowiedzialne za po-
litykę integracyjną związany teŻzbadaruami potrzeb szkoleniowych, organizo-
waniem szkoleń, konferencji, seminariów, współpracą zróŻnyml organizacjami
pozarządowymi,

aspekt merytoryczny - sfuzący poszerzaniu wiedzy na temat procesu in-
tegracji, obszarów i zjawisk, których dotyczy i z którymi się łączy, dotyczy tez
działań związanych z określeniem grup' którym świadczona rna być pomoc'
określeniem rodzajów tej pomocy oraz odpowiednim przygotowaniem osób pra-
cuj ącyc h z cudzoziemcamj.

W marcu 2005 r. ówczesny Prezes Rady Ministrów Marek Belka powotał
w Ministerstwie Polityki.Społecznej Międzyresortowy Zespół ds. tntegracji Spo-
łeczne1Cudzoziemcow,'.Zadaniem Zespofu jest kształtowanie polityki irrtegra-
cyjnej cudzoziemców w Polsce, a takŻę stopniowe wprowadzanie w Źycie do-
kumentu,,Propozycje działań w celu stworzenia kompleksowej polityki integra-
cji cudzoziemców w Polscę'' ze stycznia 2005 r. Postawą podejmowania prac
w tej dziedzinie mają być ustalone wspólne z Komisją Europejską kierunki tej
polityki, oparte o przyjęte w listopadzię2004 r. wspólne dla całej Unii Europej-
skiej zasady polityki integracj i cudzoziemców'o.

4. Wyzwania stojące przed polityką integracyjnąXXI wieku

Kraje budują swoje strategie związane z integrację irnigrantów, mając na uwa-
dze konieczność z jednej Strony zapewnienia bezpieczeństwa swoim społeczeń-
stwom, dobrobyu, zapewnienia ładu społecznego, Z drugiej - poszatrowanie
róŻrorodności kulturowej swoich mieszkańców' Przekonanie o wzbogacaniu kul-
tury kraju przyjmującego przęZ migrantów, które towarzyszyło krajom Unii Eu-
ropejskiej do początków lat 90., coraz częściej zastępowane było polemikami
o zagrozeniu, zarówno ekonomicznym, jakie za sobą niosą przepĘwy ludności
(m.in. wzrost bezrobocia, problem dostępu do świadczeń socjalnych, konkuren-
cja na rynku pracy), jaki zagroŻeń narodowej kultury i tożsamości. Problern ten
corazbardziej dotyczać będzie także Polski - jako kraju Wspólnoty Europej-

25 Zarządzenie Nr 2ó Prezesa Rady Ministrów zdnia29.03.2005 r. rv sprawie utworzenia Mię-
dzyr^esortowego Zespołu ds. Spraw lntegracji Społecmej Cudzoziemców

'o 
,,Biuletyn Migracyjny. Migracje międ:rynarodowe: Polska - Unia Europejska - Europa Wschod.

nia I/2005, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszarł,a 2005.
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skiej. Mając na uwadze jednak fakt nieuchronności migracji właściwe wydaje
się podej mowanie działań sprzyj ających przyjaznemu współżyciu imi grantów
ze społeczeństwami przyjmującyrru''. Istotne jest tworzenie przepisów, które prze-
ciwstawiają się rasizmowi i dyskryminacji mniejszości narodowych oraz umo-
żliwiają rozwój imigrantom. obok bowiem nadzoru nad międzynarodowymi prze-
pływami Ludzi z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego istotną kwe.
stiąjest niedopuszczanie do postaw ksenofobicznych, do ekonomiczno-społecz-
nej margina|izacji imigrantów i ich wykluczenia. Sprzyja to osłabieniu się róż-
norakich napięć na tle narodowościowym oraz oddziaływania grup przestępczych
oraz tendencji ekstemistycznych na imigrantów',. Na przestrzeni dziesiątek lat
wykształciły się różne sposoby zachowań integracyjnych, a róznice wynikają
przede wszystkim ze stopnia, w jakim imigranci przejmują wartości, zachowa-
nia' style życia społeczeństw przyjmujących oraz Z Zakcesu, w jakim obie stro-
ny uczestniczą w tym procesie (w jakim stopniu zachowują tozsamość i odręb-
nośó kulturową a w jakim przystosowują się)29.

Pojawia się tu problem kosztów integracji, które związane Są Z przygotowa.
niem róinych inicjatyw i pytanie, kto ma je ponosić. Istotne jest także wskaza.
nie udziah'r państwa i jego zakresu finansowania działań integrujących imigran-
tów oraz sprecyzowanie wymagań, jakie z tą integracjąsązwiązane' np. wa-
runkiem podjęcia pracy przez obcokrajowca jest znajomośó języka3O.

Integrację naIeŻy zatem rozumieć jako moŹliwośó jednakowego rozwoju imi-
grantów i społeczności przyjmującej przy wzajemnym poszanowaniu tożsamo-
ści narodowej, wartości, kultury, języka i jednocześnie obowiązekrea|izacji zo-
bowiązań i obowiązków wyrrkaj ący ch ze współżycia w społeczeństwie przyj mu-
jący-. Wzajemna współpraca, komunikowanie się, wspólny dialog tych dwóch
grup minimalizu1e zagrozenia wynikające z mozliwości powstania i roryrzestrze-
niania się wrogości między nimi. Wymaga to oczywiście umiejętności wspóŁ
Ąciaw społeczeństwie, umiejętności uczestniczenia w życiu społeczrrym. Wyda-
je się istotnym, by stwarzać fuigrantom możliwość usamodzielnienia się w tro-
sce o byt i mozliwość rozwoju, a nie przyzwyczajać ich do zasiłków czy innej
pomocy socjalnej. Wazne jest tworzenie przyjaznych warunków sprzyjających
funkcjonowaniu w nowym dla nich środowisku, umożliwiając podejmowanie
pracy, kształcenie się i uczestniczenie w życiu społecznym, kulturalnym i poli.
tycznym.Izolacja, marginalizacja i dyskryminacja nie moŻe przynosić korzyści
ani państwom przyjmując;rm, ani samym imigrantom. Zbraku integracji może
wyniknąć wiele zagroŻeń zarówno dla samych imigrantów - a Zatem agresja,

., K' Iglicka' Unijny wymiar bezpieczenstwa z perspekyłuy migracji międzynarodowych i dyle-
matów, wielokttlturo*-ości,,,Raporty i Analizy'' 7lf004, Cqtrum Stosunków Międzynarodowych,
Warszawa 2004, s. l.

-" lbldem- s. X-
2e www.iom.ol z l5. l  1.2005 r.
30 Wyzwania tlla narotlowej polityki migracyjnej w kontekście UE. Doświadczenie Polski i Nie-

miec' ,,Raporty i Analizy'' l/2004, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 20M, s. 7.
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akty nietolerancji, dyskryminacji ze strony SpołeczeńStw przyjmujących '- jak
i społeczności - niepokoje i zamieszki zepchniętyclr na .''u.gin". imigrantów.

Wazną kwestią jest także tworzenie pozytywnego wizerunku imigrantów,
uświadamianie, iż pochodzenie osób np. z kajów ńuzułmańskich nie zawsze
oZnaCZa, iz są oni powiązani z organizacjami terrorystycznymi. oczywiście,
w dobie walki z międzynarodowyrn terroryZmem jest tó kwestia rriezwykle istot-
na, a jednocześnie delikatna, stąd wymagająca wnikliwej obserwacji i nadzoru
Ze strony państw, ze względu na koniecznośó zapewnienia bezpiec,"ń.t'u ,po-
łęczeństwom oraz przeciwdziałanie aktom przemocy w stosunku do rnrriejszo-
ści pochodzenia arabskiego mającym miejsce po spjaakulamych atakach terro-
rystycznych.

ogromną rolę mają do odegrani a takze kraje pochodzenia imigrantów oraz
ich wspóĘraca z krajami przyjmującynu , p,,"d" wszystkim w zakresie łagodze-
nia napięó społecmych' tworzenia platform wzajemnógo poznawania się ćzy też
podtrzymywania więzi imigrantów z krajem o;czystyń (np. tworzenie kanałów
transferów funduszy, wymiany handlowej, kulturalnej, przepływu wiedzy). Wy-
maga to wzajemnych ustępstw i kompromisów' ale w dobie lak nasilonych mi-
gracji wydaje się być nieodzownym działaniem sprzyjającyIn minimalizowaniu
negatywnych konsekwencj i międzynarodowego przepływu ludności] l .

Zakończenie

Integracja imigrantów i podejmowanie dialogu między gupami społeczny-
mi, których kwestie te dotyczą wymaga od państw poi"j.ó*unia róznorakich
dztałań we wszystkich obszarach i poziomacń zycia śpołecznego' ekonomiczne-
go i kulturalnego. Ustosunkować się w tej sprawie pówirury itua,"wszystkich
szczebli, atakże różne organizacjeigrupy (np.wyzrriniowe). rojawiające się z te-
go tytufu problemy powinny być rozwiązylvane Z poszanowaniem praw, trady-
cji dziedzictwa i tożsamości obu stron. Należy pamiętać też', Że imigranci niośą
ze sobą nowę pomysły, nowe talenty, tworzą ogromny potencjał, który walt jesi
wykorzystania32.

' Zarówno w kraj ach ówczesnej Unii Europej skiej , j ak i Polski przełomow1tni
latami, w których zintensyfikowano prace ńuł i"'";uty*ami i programami in-
tegracfnymi, byĘ lata 2003-2004. Można się spodziewać dalszycii przedsięwzięć,
pamiętając, iż przedsięwzięciate i inicjatywy integrujące imigrantbw 'y-ugują
ogromnej pracy i zaangaiowania. okazuje się tymczasem, iz więcej dla teJ in-.
tegracji robią sportowcy i artyści, organizując akcje przeciwko rasizmowi czy kse-
nofobii, niz programy rządowe czy rriędrynarodowe Na efekty tej pracy ruejed-

' '  lbidem.

^ 
32 

.Ekono-iczne ispoleczne aspekty globolizacji,K.Kuciński (red.), Mateńaty I Prace InstytutuFunkcjonowania Gospodarki Narodowej.t. xc' sćH, Warszawa 2004' s. 98.
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nokrotnie trzeba będzie czekać, więle lat. Jednak wydaje się' iz warto podjąć to
wyzwanie, by nigdy nie powtórzyły się wydarzenia we Francji i inne akty prze.
mocy wobec społeczności imigrantów czy społeczeństw przyjmujących.
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Problematyka integracji imigrantów w Unii Europejskiej i w Polsce
- wybrane aspekv

Streszczenie

Wobec nieuchronności procesów migracyjnych problem integracji nabrał szczegó|nego zrtacze-
nia. Zmusza do podejmowania przedsięwzięć przrcciwdziałających dyskryminacji, opaĄch na dialo-
gu rniędzykulturowym i wzajemnyn zrozumieniu. Sfuzy to rozwojowi imigrantów, ograniczaniu
napięć rniędzry nimi a ludnością przyjrnującą. Wydaje się, iż nie uwzględnity tego panstwa Europy
Zachodniej' a potenl Unii Europejskiej, prowadząc rozpoczętą po ll wojnie światowej politykę
,,otwartych drzrvi'., sprzyjającą napły"wom pracowników-cudzoziemców. Brak odpowiedniej polityki
w stosunku do tej grupy irnigrantów, brak przymusu usamodzie|nienia się, przystosowania do no-
wych warunków doprowadził do tworzenia zamkniętych gett, w których zaczęło przybywać bezo-
botnych, sfrustrowanych, bez perspektyw i planów na przyszłość. Efekty narastające.j bemadzicjno-
ści Inoina było obscrwować na przedrnieściach Puyza na przełornie pazdziernika i listopada 2005 r.'
kiedy to iInigranci - głównie Marokańcirycy i A|gierczycy da|i wyraz swojemu niezadowolęniu.
Wywołane przez nich zamieszki uświadomiĘ społeczcństwom Europy Zachodniej koniecmość
iłmiany podejścia do prob|emu integracji imigrantów i stworzenia im warunków rozwoju w społe-
czeństwach przyjmujących. Czoła ternu problemowi stawić musi takŹe Polska - od l rnaja 2004 r.
członek Unii Europejskiej -

Uwzględnienie wzajemnej wspo}pracy' komunikowania się, wspólnego dialog minima|izuje po-
wstawanie i rozprzestrzenianie się wrogości, prowadzącej do zalrrieszek, a nawet terroryzmu. Pro.
blem ten powinien być brany pod uwagę w podejmowanych decyzjach rzĄdów, działaniach grup
wyznaniowych i organizacjach pozarządowych, a nawet osób znarrych z kręgu kultury i sportu.
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Aleksandra Stadnik

The problems of the integration of immigrants
in the European Union and Poland - selected aspects

Summary

|n the face of inevitability of migration processes the problem of integration bęcame especially
important. It necessitates taking some steps preventing discrimination on the basis of intercultural
dialog and mufual understanding. It helps the developmerrt of immigrants' relievęs the tensions
between them and the receiving socicty. It seems that it was not taken into account by the counfies
of Westem Europe, and then European Union, irnplernenting after WWll policy of ,,opol door"
encouraging the influx of workers-foreigners. The lack of appropńate policy toward this group of
immigrants, no requirernent to become independent as well as to adjust to new conditions led to the
creation of closed ghettoes in which the number of unemployed and frustrated immigrants without
prospects and plans for the fufure grew. The effects of growing hopelessness could bę seen on the
outskirts of Paris at the end of October and the beginning of Novernber 2005 when immigrants -

mainly Moroccans and Algerians demonstrated their anger. The rios incited by thern made the
societies of Westem Europe realize the necessity of changing their attitude to the problan of integra-
tion of immigrants and creating for thern conditions for development in the receiving societies. This
is also the problem of Poland which is the mernber of the European Union since I May 20(X.

Taking into account the mutual cooperation, communicating and common dialog minimizes
emerging and spreading hostility leading to riots and even terrorism. This problan should be taken
into account when making decisions by the governments, religious groups and non-governmental
organizations as well as celebńtięs from the world of culture and spoń.
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Informacja dla autorów

Uprzejmie informujemy, Że ,,Zeszyty Naukowe WSHiU w Pomaniu'' wy-
dawane są w cyklu półrocznym. Przyjmujemy nadesłane artykuły lub komuni.
katy w następujących terminach: do 3l marca i do 30 paździemikakażdego roku.

W celu ujednolicenia publikacji prosimy przygotowaó opracowanie wedfug
na stępuj ący ch założrcń :

l. Artykuły i komunikaty naukowe powinny mieó charakter autorski i nie
byty dotychczas publikowane.

2. futykuły i komunikaty winny mieć objętość do l5 stron maszynopisu.
3. W zeszycie naukowym Autor może wystąpić tylko z jednym artykułem

(przy ewentualnym współautorstwie drugiego).
4. Prace naleĘ składaó w rektoracie wSHiU w dwóch egzemp|arzach wraz

z dyskietką (program Word, czcionka 12, odstęp l,5, wielkość tekstu na stronie
znormalizowana, strony ponumerowane, przypisy u dołu strony z numeracją
ciągłą w obrębie artykułu)'

5. Dostarczone pracę powinrry być, zaopatrzone w streszczenie w języku pol-
skim i angielskim o objętości od 0,5 do 0,75 strony masąmopisu oraz w tytuł
i podtytuĘ oraz podpisy pod tabelami i rysunkami po polsku i po angielsku.

6. Tabele i rysunki, opatrzone tytułem i zródłem, zamieszczane mogą byó
w tekście zgodnie z tematem, albo na końcu pracy jako aneks.

7. Artykuł nie będzie podlegał korekcie i będzie drukowany w formie przed-
stawionej przez Autora na dyskietce.

8' Publikacje są nieodpłatne.

Directions for authors contributing to the Scientific Papers

We kindly inform you that the Scientific Papers of The Higher School of
Commerce and Services in Poznan are published every half a year. We accept
articles and statements sent to us until the 3l't of March and the 30tr'of Octo-
ber (twice a year).

To unify publications, please follow the instructions below:
l. Author's publications should nęver be published bęfore.
2. Articles and statements should have between l0 and l5 pages.
3. Author may submit only one article (co-author is accepted).
4. Two copies of papers should be submitted to the chancellors office of

the Higher School of Commerce and Services together with a disc (word pro-
cessor - Word, the size of font - lf ,line spacing - 1,5 page numbers, con-
tinuous numeration of footnotes within an article).

T
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5. Papers should include English and Polish half-page summary, title,
subtitles, titles of tables and diagrams.

6' Tablęs and diagrams with title on the top and quotation source at the
bottom may be placed either inside or at the end of a writing (as an appendix).

7. Each writing will be printed in a way it was submitted by the author.
No further text proofreading is predicted.

8. Publications are not rewarded.
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Wyższa Szkoła Handlu i Usług
w Poznaniu

Wydała następujące publikacje :

Zeszyt Naukowy Nr l, Poznań 2000
poświęcony wybranym problemom tnakro- i mikroekonomicznyn.

Zeszy,tNaukowy Nr 2, Poznań 200l
poświęcony oryginalnym badaniom naszych pracowników.

Zeszyt Naukowy Nr 3' Poznań 200l
poświęcony prezentacji i upowszechnieniu wiedzy o serwisię informacyjnym

Trade Point Poznan, którego misją jest wspomaganie krajowego i zagranicznego
handlu nowoczesną obstugą elektroniczną'

ZeszytNaukowy Nr 4' Poznańf002
poświęcony problemom handlu i usŁug, rozpatrywanych w róznych aspektach.

Zeszyt Naukowy Nr 5, Poznańf00f
poświęcony w dużej mierzę róznym aspektom wsi i rolnictwa.

ZeszytNaukowy Nr 6, Poznań2003
poświęcony w większości problematyce związanej Z nowoczesnymi sposobami

i mętodami wzrostu efektywności gospodarowania.

Zes4Ą Naukowy Nr 7' Poznan2004
poświęcony różnym aspektom przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Zeszyt Naukowy Nr 8, Poznań 2005
poświęcony róznym formorn r1mku usług, przekształceń własnościowych i orga-

nizacyjnych przedsiębiorstw oraz pomocy środków wspólnotowych.

Zesz1rt Naukowy Nr 9' Poznań 2005
poświęcony poznaniu i kształtowaniu gospodarki z punktu widzenia przedsię-

biorstwa i jego otoczenia.

Zeszyty Naukowe Nr 10, Poznań 2006
poświęcone istotnyn wątkom z punktu widzenia aktualiów naszej gospodarki

w skali mikro- i makroekonomicznei.
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Wyższa Szkoła Handlu i Usług
w poznaniu

Wydała następujące publikacje:

Zesz\ Naukowy Nr l, Poznań 2000poswęcony wybranym problemom lnaloo- i mikroekonomicznym.
Zeszry Naukowy Nr 2, Pozna ń2001poswlęcony oryginalnym badaniornnaszych pracowników.
Zesz| Naukowy Nr 3, Pozna ń 200lposwlęconv orezentacji i upowszechnieniu wiedzy o sęrwisiTra de P<li n t Pozn an, k to ńg"'iu ii"' i "ffiil IJ:'? ;" ::'T':1" l n form acyi n yrn
handlu nowoczesną obsfu g{elekń;i";u:,oom 

aganie krajowego i,ug,u,;"inćgo

,"":ry Naukowy Nr 4, Pozna ń 2002poswtęcony problemom handlu i usfug, rozpatrywanych w róznych aspektach.
Zeszry Naukowy Nr 5, Pozna ń 2002poświęcony w duzej mierzę.*ilu,p.ttoln wsi i rolnictwa'
zes1ry Naukowy Nr 6' Pozna ń 2003
',"fi ::f :#-:J:ffi ;ffi #t:il:ffi #^y:*jznowoczesnynisposoba,ni
Zeszry Naukowy Nr 7' Pozna ń 2004poswlęcony roż:rlyn aspektom przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Zesz\ Naukowy Nr 8' Pozna ń 2005

",,i;;ilHTJ,::ffi f,T,T:,T["":;if, ffi *,ff f; :[T,":i:.,"wychiorga.
Zesz\ Naukowy Nr 9, Pozna ń 2005

o'"::;:i-j'."#"i;"?#iu i t"tutto*liiu go.podurki z punkru widzenia przedsie-

Zeszyty Naukowe Nr l0, Poznań2006
poświęcone istotnyl

w skali *,k';- i;."#łJ3lI,"J^l,l""o* widzenia aktualiów naszej gospodarki
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