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Tony’ego Blaira koncepcja socjalizmu etycznego

Tony Blair’s Ethical Socialism Concept
One of the main concerns of Tony Blair’s policy and his New Labour Party
agenda was focused on the values which always played a fundamental role within
the British labour tradition. According to Blair, the policy is a matter of values,
among which he points to social justice, international solidarity, democracy and
freedom. All of them have always sketched the moral stricture of the traditional
program of social democracy. The list of those values he completes with the following new ones: a civil society, equal value of all people, equal chances, patriotism and well-being. Blair’s political project, called the third way, was planned to
bring about the country’s modernization in the face of rapid global changes. The
basic purpose of the article is to present the place of the value system within
the program of the British New Labour Party. New Labour axiology was supposed
to play a fundamental role not only within the concept of society, but also infiltrate all spheres of political and economical life.
Keywords: „third way”, social democracy, equal chances, social justice, freedom,
well-being
JEL Classification: B31, H11, P48

1. Wstęp
Nie do końca uprawnione jest utożsamianie socjalizmu jedynie z niewydolnością
gospodarczą, nieskutecznym systemem zarządzania państwem czy też autorytarnym
typem polityki. Przykładem odmiennego podejścia jest niewątpliwie model brytyjskiego socjalizmu, którego znamienną cechą było mocne przywiązanie do wartości.
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Bycie socjalistą oznaczało raczej podejmowanie decyzji w odniesieniu do określonych norm i zasad moralnych, a nie dążenie do zmiany istniejącego status quo
w wyniku działań rewolucyjnych czy też rozpoznawanie konieczności historycznej.
Brytyjski socjalizm etyczny pozwalał nie tylko interpretować społeczeństwo i zachodzące w nim zmiany w odniesieniu do pewnej płaszczyzny aksjologicznej, ale
też dysponował odpowiednio dobraną do niej teorią przemian społecznych.
Przywiązanie do wartości socjaldemokracji w Wielkiej Brytanii było charakterystyczną cechą politycznej wizji w koncepcji Tony’ego Blaira i jego New Labour Party – Nowej Partii Pracy. Zdaniem brytyjskiego premiera polityka to
sprawa wartości; zalicza on do nich sprawiedliwość społeczną, solidarność międzynarodową, demokrację i wolność, stanowiące niejako moralny kręgosłup tradycyjnej socjaldemokracji. Katalog ten uzupełnia jednak wieloma innymi, wymieniając wśród nich: społeczeństwo obywatelskie, równą wartość wszystkich
jednostek ludzkich, równe szanse dla wszystkich, patriotyzm, bogactwo. Celem
socjalistycznego projektu Blaira, zwanego też „trzecią drogą”, było przeprowadzenie gruntownej modernizacji państwa, przede wszystkim – dopasowanie go
do zmieniających się na świecie warunków. Krytycy przywódcy Nowej Partii
Pracy zarzucali mu, że składane przez niego deklaracje były zbyt ogólnikowe,
i wskazywali, iż nie mają one odzwierciedlenia w praktyce.
Celem opracowania jest przedstawienie miejsca oraz znaczenia systemu wartości w stworzonej przez Tony’ego Blaira i jego partyjnych współpracowników nowej
wizji programu Labour Party oraz brytyjskiej drogi do socjalizmu w obliczu wyzwań XXI w. Uznano, że odpowiednio dobrane wartości przeniesione na grunt
stosunków gospodarczych i społecznych będą mogły wyznaczać alternatywną „trzecią drogę”, między kapitalizmem typu neoliberalnego a gospodarką państw tzw.
realnego socjalizmu.

2. Wartości „trzeciej drogi”
Jednym z kluczowych pojęć, mających fundamentalne znaczenie w projekcie
programowym brytyjskiej Nowej Partii Pracy, było określenie „trzecia droga”. Jak
pisał T. Blair, oznaczała ona:
(…) zmodernizowaną socjaldemokrację, głęboko przywiązaną do idei sprawiedliwości społecznej i celów centrolewicy, ale jednocześnie elastyczną, nowatorską i dalekowzroczną w doborze środków ich osiągania1.

Idea „trzeciej drogi” w odniesieniu do ruchu socjaldemokracji pojawiła się
jako próba przezwyciężenia rywalizacji politycznej między konserwatyzmem
a liberalizmem, głównie w Wielkiej Brytanii i Skandynawii, już pod koniec XIX w.
W latach 30. kolejnego stulecia znalazła odzwierciedlenie w modelu szwedzkiego
T. Blair, Trzecia droga. Nowa polityka na nowe stulecie [w:] Spory wokół Nowej Trzeciej Drogi,
red. T. Kowalik, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001, s. 11.
1
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socjalizmu, odwołującego się do koncepcji państwa dobrobytu. Traktowano ją
jako pewien rodzaj „historycznego kompromisu” między socjaldemokracją a siłami popierającymi państwo kapitalistyczne oraz gospodarkę wolnorynkową 2 .
W latach 50. koncepcja „trzeciej drogi” miała praktyczne zastosowanie jako alternatywna ścieżka rozwoju w niektórych krajach słabo rozwiniętych gospodarczo;
miała ona te kraje doprowadzić do dobrobytu, wiodąc między socjalizmem a kapitalizmem. Ten pierwszy, szczególnie w wydaniu „realnym”, pochodzący z Europy
Środkowej i Wschodniej, był nie do zaakceptowania m.in. ze względu na zbyt
radykalne, etatystyczne rozwiązania. Kapitalizm, nawet ten postkeynesowski,
w postaci już powojennej, również był nie do przyjęcia, gdyż – jak uważano –
było w nim zbyt wiele elementów liberalnych. Krajom tym zaproponowano więc:
(1) mniej interwencjonizmu niż w przypadku państw realnego socjalizmu;
(2) mieszaną formę własności, o mniejszej dozie własności publicznej niż w krajach Europy Wschodniej i Środkowej; (3) bardziej autonomiczną gospodarkę,
jednak mniej otwartą w porównaniu z zachodnioeuropejskim kapitalizmem 3.
Można – w dużym uproszczeniu – przyjąć, że pojęcie „trzeciej drogi” odnosi
się do całego nurtu socjaldemokracji, która od początku próbowała pójść osobną
drogą wiodącą między kapitalizmem typu liberalnego a socjalizmem rewolucyjnym.
Współcześnie uważa się, że osobą, która po raz pierwszy wprowadziła tę kategorię
do dyskursu politycznego, był prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton.
Zgodnie z opublikowanym w 1996 r. przez amerykańskich demokratów dokumentem The New Progressive Declaration (Nowa deklaracja rozwoju) społeczeństwa
oraz ich polityczni przedstawiciele stanęli wobec nowych wyzwań, które – ich zdaniem – wymagają zapoczątkowania innego rodzaju polityki. Osłabienie państwa
oraz liberalizacja i globalizacja rynków sprawiły, że nastąpił zmierzch kontraktu
new deal, realizowanego w Stanach Zjednoczonych od 1933 r. Polityka nowego
ładu zyskała wsparcie dzięki teorii ekonomicznej J.M. Keynesa, który opowiadał się
za przyznaniem państwu funkcji kontrolowania biznesu i minimalizowania czy też
usuwania zjawisk kryzysowych. Zasadniczą cechą ówczesnego systemu był kompromis zawarty między związkami zawodowymi, wielkim biznesem a państwem.
Autorzy wspomnianego dokumentu byli przekonani o tym, że z powodu procesów
globalizacyjnych należy wprowadzić zasadnicze zmiany m.in. w zakresie polityki
publicznej. Zamiast koncentrować się na redystrybucji dóbr, państwo powinno lansować ich wytwarzanie, zamiast kontrolować biznes – stwarzać podmiotom gospodarczym optymalne warunki do innowacji i inwestowania, zamiast gwarantować
pracobiorcom opiekę – skłaniać ich do większej aktywności zawodowej. Właśnie
ten program stanowił podstawę polityki rządu Billa Clintona w latach 1996–20004.
E. Olszewski, Dylematy programowe współczesnej socjaldemokracji [w:] Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych, red. L. Dubel, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003, s. 198.
3
P. Bożyk, „Trzecia droga” Tony’ego Blaira i Gerharda Schrödera a lewica polska, „Myśl Socjaldemokratyczna” 1999, nr 4, s. 26. Tę koncepcję rozwoju gospodarczego przyjęło wiele krajów azjatyckich
z Indiami na czele, afrykańskich z Algierią, południowo-amerykańskich z Brazylią, a także niektórych
europejskich, spośród których główną rolą odegrała Jugosławia. Przyjęta przez te kraje idea „trzeciej
drogi” przetrwała w zasadzie do końca lat 70. ubiegłego wieku.
4
T. Buksiński, Współczesne filozofie polityki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2006, s. 220.
2
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Koncepcja programowa amerykańskich demokratów wywarła przemożny
wpływ na politykę Partii Pracy w Wielkiej Brytanii. Podczas seminarium poświęconego idei „trzeciej drogi”, które odbyło się w Nowym Jorku we wrześniu
1998 r., Tony Blair z całym przekonaniem stwierdził, że zasadniczym celem centrolewicy w XXI w. powinno być doprowadzenie do politycznego konsensusu,
pozwalającego stworzyć strukturę polityczną umożliwiającą skuteczne reagowanie
na zmiany zachodzące w porządku światowym. Zdaniem brytyjskiego premiera to
właśnie „trzecia droga” była ogromną szansą na zapewnienie solidarności społecznej i dobrobytu5.
Blair gwarantował, że jego polityka będzie zmierzać w kierunku godzenia
problemów, które dotychczas były uznawane za sprzeczne, takich jak: patriotyzm
i internacjonalizm, prawa i obowiązki, wspieranie przedsiębiorczości i zwalczanie
nędzy czy dyskryminacji. W celu stworzenia nowej wizji ideologicznej Partii
Pracy należało, jego zdaniem, gruntownie zrewidować stare założenia programowe brytyjskich laburzystów. Z dużą determinacją podkreślał, że reformatorzy
programu Partii Pracy w żadnym wypadku nie powinni się koncentrować na walce
o teoretyczne formy organizacji ustroju gospodarczego.
Zamiast tego – jak argumentował – potrzebujemy wypracować podstawy nowej
ekonomii interesu publicznego, która potwierdza, że korzyści płynące z konkurencji rynkowej zasadniczo wpływają na indywidualne wybory6.

Uważał, że w ramach tej „nowej ekonomii” ważną rolę odgrywa nie tylko
gospodarka rynkowa, ale też państwo, które gwarantuje swoje skuteczne działanie,
przede wszystkim w sferze zaspokajania potrzeb społecznych. Zmodernizowany
socjalizm, zdaniem Blaira, nie nawiązuje więc do określonego modelu organizacji
gospodarczej, która domagałaby się zawłaszczenia dóbr indywidualnych i nacjonalizacji; chodzi raczej o przywiązanie do takich wartości jak wspólnota, braterstwo i solidaryzm, które w odniesieniu do celów szczegółowych dobra wspólnego
odwoływałyby się do zasadniczych potrzeb poszczególnych jednostek. Podstawowym zadaniem powinno być zatem umiejętne przełożenie teoretycznych założeń tej wizji na praktykę życia codziennego, w której sposoby wspólnego działania uwzględniałyby wolność oraz interes każdego człowieka.
Blair starał się klarownie przedstawić główne wytyczne rewizjonizmu ideologii
brytyjskich laburzystów, tak aby mogły być one zrozumiałe i w miarę akceptowalne
dla większości społeczeństwa, a ostatecznie stać się – jak twierdził – podstawowymi
filarami filozofii dzisiejszej Partii Pracy7. Miały one z jednej strony wyrażać poparcie dla integracji społecznej promującej wspólne dobro, a z drugiej – wskazywać na
negatywne konsekwencje przypisywania przez laburzystów w przeszłości szczególnego znaczenia własności publicznej, a także ich niechęci do gospodarki wol-

G. Ronek, Ewolucja ideologii i doktryny brytyjskiej Partii Pracy po II wojnie światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 167.
6
T. Blair, Forging a New Agenda, „Marxism Today” 1991, October, s. 32.
7
Ibidem, s. 34.
5
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norynkowej, uznawanej niegdyś przez większość środowisk lewicowych za podstawową barierę socjalizmu.
Te kwestie zostały szczegółowo opisane przez Blaira w jego publikacji Socialism, wydanej w lipcu 1994 r. przez Fabian Society, w której przyszły brytyjski
premier utrzymywał, że etyczny socjalizm, po upadku komunizmu w krajach
Europy Wschodniej, stał się jedyną poważną propozycją światowej lewicy 8. Głoszona przez niego etyczna koncepcja socjalizmu nie była jednak rezultatem przemyśleń wynikających z ideologicznych dysput w środowisku Partii Pracy. Będąc
jeszcze studentem Uniwersytetu w Oxfordzie na początku lat 70., znajdował się
pod dużym wpływem komunitaryzmu profesora Johna Macmurray’a, a szczególnie jego książek, m.in. Person in Relation (1961) czy też The Self as Agent (1957).
Dzieła te stanowiły krytykę liberalnego indywidualizmu z punktu widzenia etycznego i chrześcijańskiego rozumienia idei socjalistycznych.
To czego z nich się dowiedziałem – pisał Blair – posłużyło mi do stworzenia własnej wizji socjalizmu, u podstaw której znajdowało się pojęcie „wspólnoty”. Ludzie jako społeczne istoty posiadają względem siebie określone zobowiązania,
jako że nie są niezależnymi jednostkami, żyjącymi tylko i wyłącznie dla siebie.
Takie spojrzenie na człowieka pozwoliło mi na dostrzeżenie prawdziwych laburzystowskich wartości z całego ideologicznego rumowiska niepotrzebnych rzeczy, które od lat zdążyły na nim się nagromadzić, przysłaniając tym samym
prawdziwą rzeczywistość. Właśnie te wartości stanowią dla mnie istotę socjalizmu – nie chodzi w nich też wcale o jakąś strukturę tworzącą gospodarkę, związaną z konkretnym okresem historycznym9.

Tak projektowana komunitarystyczna wizja społeczeństwa z jednej strony
wykluczała państwową własność środków produkcji, z drugiej zaś – akceptowała
szeroko rozumianą wspólnotę ludzi, w której każda należąca do niej jednostka ma
pełną możliwość rozwoju.
Partia Pracy – mówił Blair – nie zajmuje się utrzymywaniem społeczeństwa. Ci,
którzy w roku 1995 prawdziwie sądzą, że nie możemy obejść się w świecie bez
zaleceń manifestu z 1918 r., nie uczą się wyraźnie niczego z przeszłości, ale po
prostu żyją w niej10.

W celu stworzenia zmodernizowanej wizji programowej Nowej Partii Pracy należało, jego zdaniem, gruntownie zrewidować stare ideologiczne założenia brytyjskich laburzystów. Już w 1995 r., w czasie dorocznej Konferencji Labour Party,
Blair zdecydowanie deklarował zmianę obowiązującego właśnie od 1918 r. zapisu
tzw. Klauzuli IV Statutu, o społecznej własności środków produkcji, dystrybucji
i wymiany. Przyjęty w 1995 r. nowy zapis tego paragrafu brzmiał:

8

T. Blair, Socialism, Fabian Society, London 1994, s. 3.
Idem, A Journey, Hutchinston, London 2010, s. 79.
10
Wypowiedź przywołana za: T. Jonas, Remaking the Labour Party. From Gaitskell to Blair, Routledge,
London 1996, s. 140.
9
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Partia Pracy jest demokratyczną partią socjalistyczną. Wierzy, że poprzez podjęcie
wspólnego wysiłku osiągniemy więcej niż w pojedynkę. Umożliwi to nam wykorzystanie naszego prawdziwego potencjału jako wspólnoty, w której władza, bogactwo oraz szanse są w rękach większości, a nie mniejszości. Gdzie prawa odzwierciedlają obowiązki. I gdzie możemy żyć razem, wolni, w duchu solidarności, tolerancji i poszanowania11.

Oczywiście niezbędnym warunkiem realizacji zrewidowanej wizji politycznej
brytyjskich laburzystów mało być sprawnie funkcjonujące nowoczesne społeczeństwo
odwołujące się do czterech fundamentalnych wartości, do których zaliczano: (1) równą wartość, (2) szanse dla wszystkich, (3) odpowiedzialność oraz (4) wspólnotę12.
Zapewnienie równej wartości wszystkim jednostkom, niezależnie od ich pochodzenia, zdolności, przekonań czy rasy, jest podstawą sprawiedliwego i dobrze
ułożonego społeczeństwa. Rządy powinny więc pobudzać rozwój ludzkich talentów
we wszelkich możliwych dziedzinach, a także bezwzględnie przeciwstawiać się
dyskryminacji i uprzedzeniom. Równa wartość miała obejmować także osoby niepełnosprawne i starsze, którym należy się wszechstronna opieka i wsparcie, będące
podstawą ich praw do godnego życia13. Postulat szans dla wszystkich (ang. opportunity for all) także zajmuje poczesne miejsce wśród wartości brytyjskiej koncepcji
„trzeciej drogi”. Idea budowy „społeczeństwa szans” nie ma oczywiście nic wspólnego z uniformizacją zabezpieczeń społecznych i służb publicznych. Zdaniem Blaira każdy powinien mieć równe szanse na starcie w rywalizacji, ale od jego indywidualnych możliwości zależy, jak je dalej wykorzysta 14 . Odpowiedzialność była
kolejną istotną wartością w doktrynie współczesnego brytyjskiego laburyzmu.
Zbyt długo – jak twierdził Blair – domaganie się praw od państwa nie szło w parze z obowiązkami obywateli i imperatywem wzajemnej odpowiedzialności jednostek i instytucji. Zasiłki dla bezrobotnych były wypłacane bez jakichkolwiek
zobowiązań z ich strony, nieobecni ojcowie nie łożyli na dzieci. (...) Prawa,
z których korzystamy, stanowią odbicie naszych obowiązków; prawa i szanse bez
odpowiedzialności prowadzą do egoizmu i zachłanności15.

Duże znaczenie przypisywano także zasadzie odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego.

11

Clause IV of the Labour Party Constitution [w:] The Labour Party Year Book 2003, Labour Party,
London 2003, s. 2–3. W Statucie z roku 1918 zapis Klauzuli IV brzmiał: Zagwarantowanie wszystkim
pracownikom fizycznym i umysłowym sposobności pełnego korzystania z owoców pracy oraz ich
sprawiedliwego rozdziału jest możliwe w oparciu o wspólną własność środków produkcji, dystrybucji
i wymiany. Zob. Labour and the New Social Order, The Labour Year Book 1918, Labour Party, London 1918, s. 18.
12
T. Blair, Trzecia Droga. Nowa…, s. 17.
13
Fragment przemówienia J. Prescotta, zastępcy Blaira, podczas Dorocznej Konferencji Partii Pracy
w Brighton 28 września 2004 r. [za:] G. Ronek, op. cit., s. 170.
14
Fragment przemówienia T. Blaira na Dorocznej Konferencji Partii Pracy w Bournemouth 30 września
2003 r. [za:] ibidem, s. 169–170.
15
T. Blair, Trzecia Droga. Nowa…, s. 13–14.
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Musimy zadbać o nasze wspólne potrzeby – pisał Blair – mając na uwadze nie tylko producentów, ale także konsumentów. Nie chodzi też nam jedynie ekonomiczny
wzrost, ważne jest przede wszystkim naturalne środowisko człowieka16.

Również idea aktywnej i silnej wspólnoty była podstawową wartością wśród
ideowych założeń Nowej Partii Pracy.
Zasadniczym zadaniem postępowej polityki – pisał Blair – jest wykorzystanie
państwa jako siły napędowej chroniącej efektywne wspólnoty i organizacje wolontariuszy oraz pobudzanie ich do rozwoju dla sprostania nowym potrzebom,
oczywiście na zasadach partnerstwa17.

Naczelną wartością każdej wspólnoty powinna być solidarność jej członków.
Także rodzina rozumiana jest jako ważne ogniwo sprawnej organizacji społeczeństwa. Musi ona jednak odpowiadać określonym wymogom. Aby mogła uchodzić
za modelową, tworzące ją jednostki nie powinny kierować się egoizmem. Nie
może też bazować wyłącznie na dochodzeniu przez nie swoich praw, bez poczucia
związanej z tym odpowiedzialności. Wymaga istnienia trwałych więzi, jest szkołą
dyscypliny i wzajemnego szacunku. Rozwija się w atmosferze, którą tworzą solidarność i samopomoc, dające możliwość samorealizacji i rozwoju 18.
Niewątpliwie koncepcja „trzeciej drogi” brytyjskich laburzystów, odwołująca się
wyraźnie do wymiaru aksjologicznego, miała być odpowiedzią na wyzwania oraz
zmiany zachodzące w zglobalizowanym świecie. Stawiała sobie przede wszystkim
zadanie (1) zbudowania dynamicznej gospodarki, w której rządy stwarzają możliwości, nie zaś nakazują, (2) zorganizowania mocnego społeczeństwa obywatelskiego,
które szanuje prawa i obowiązki, a także (3) ustanowienia rządu opartego na partnerstwie i decentralizacji, promującego demokrację odpowiadającą nowym czasom.

3. Wizja społeczeństwa partycypującego
W polityce Tony’ego Blaira i jego Nowej Partii Pracy współczesne społeczeństwo
jawi się jako zbiorowość o typowych nierównościach. Dotyczą one podziału na
bogatych i biednych, uprzywilejowanych i zmarginalizowanych. Najbardziej charakterystycznym zróżnicowaniem – zawsze zaznaczającym się w społeczeństwie
kapitalistycznym na gruncie stosunków produkcji – był podział na pracę i kapitał.
Odnośnie do tych zagadnień Blair pisał:
Dążymy do zróżnicowanego społeczeństwa, ale do społeczeństwa włączającego,
promującego tolerancję w ramach uzgodnionych norm, wspierającego aktywność
obywatelską jako uzupełnienie (ale nie zastąpienie) nowoczesnego rządu19.

16

Idem, New Britain. My vision of a Young Country, Fourth Estate, London 1996, s. 223.
Idem, Trzecia Droga. Nowa…, s. 14.
18
A. Ziemba, Współczesne brytyjskie doktryny polityczne, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2001, s. 92.
19
T. Blair, Trzecia Droga. Nowa…, s. 20.
17
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Siła społeczeństwa, zdaniem brytyjskiego premiera, zależy od akceptacji wspólnotowych wartości oraz uznawania przywilejów i obowiązków obywateli, nie zaś od
spełniania powinności płacenia podatków i przestrzegania prawa. Zabieganie o lepsze
państwo i obywatelskie poparcie dla jednostek oraz rodziców wychowujących dzieci
na odpowiedzialnych obywateli to decydujące wyzwania współczesnych czasów.
Szczególnego znaczenia nabiera w tym przypadku rodzina – podstawowa instytucja
społeczeństwa obywatelskiego. Polityka rodzinna powinna być więc zasadniczym
celem prawidłowo działającego rządu socjaldemokratycznego. Życie współczesnej
rodziny, jak podkreślali nowolaburzyści, jest w poważnym zagrożeniu. Zwiększa się
liczba rozwodów. Coraz więcej dzieci dorasta w nędzy i nie zdobywa odpowiedniego wykształcenia. Rodzina stanowi podstawową komórkę społeczną; państwo nie
powinno o tym zapominać. Jest to szczególne ważne w obliczu dokonujących się
obecnie w społeczeństwie głębokich zmian dotyczących takich obszarów jak: równouprawnienie płci, coraz większy udział kobiet na rynku pracy, zmiany zachowań
i oczekiwań seksualnych, zmieniające się relacje między domem a pracą oraz kwestie godzenia obowiązków domowych z zawodowymi20.
Brytyjski rząd nowolaburzystów po dojściu do władzy w 1997 r. zaproponował cały szereg programów oraz inicjatyw wspierających politykę prorodzinną.
Do najważniejszych należały21:
(1) Wprowadzenie tzw. zasiłku na dziecko (Child Benefit). Była to nieopodatkowana forma pomocy finansowej w wysokości 15,50 funta tygodniowo na najstarsze dziecko (w wieku do 16. roku życia lub – jeśli się
kształci – do 19. roku) oraz 10,35 funta na każde kolejne dziecko.
(2) Pomoc rodzicom w wychowywaniu dzieci oraz godzeniu obowiązków domowych z zawodowymi. Duże znaczenie miał w tym przypadku kredyt podatkowy zwany Working Families’ Tax Credit (WFTC). O jego uzyskanie
mogły się ubiegać rodziny posiadające przynajmniej jedno dziecko, legitymujące się stałym zameldowaniem, mające prawo do legalnej pracy oraz
wykazujące się dochodem nieprzekraczającym 8000 funtów rocznie.
(3) Zagwarantowanie rodzinom lepszych usług w zakresie domowej opieki
zdrowotnej, dostępu do żłobków, pomocy w ramach programu Sure Start
(Pewny Start), a także specjalnego funduszu (Child Trust Fund) dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W doktrynie brytyjskiej Nowej Partii Pracy fundamentalną wartość stanowiła
idea sprawiedliwości społecznej. Niemniej rozumiana była ona jako
zwiększenie równości szans bez względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność
czy orientację seksualną, tak aby zwalczać społeczną marginalizację (wykluczenie społeczne) i zagwarantować równość kobiet i mężczyzn22.

20

A. Giddens, The Third Way. The Renewal of Social Democracy, Polity Press, Cambridge 2000, s. 89–90.
Zob. G. Ronek, op. cit., s. 185–186.
22
J.J. Wiatr, Socjaldemokracja wobec wyzwań XXI wieku, Fundacja im. K. Kelles-Krauza, Warszawa
2000, s. 92.
21
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Tak pojmowana sprawiedliwość miała duże znaczenie również w polityce
gospodarczej New Labour Party.
Blairowi chodziło o stworzenie takiego systemu, który dawałby możliwość
nieskrępowanego rozwoju gospodarki wolnorynkowej, a jednocześnie gwarantowałby utrzymanie społecznej demokracji oraz keynesowskiej zasady planowania
ekonomii23. Dużą szansę wieloletniego politycznego zwycięstwa brytyjskiej Nowej Partii Pracy zapewniała głoszona przez jej liderów idea stakeholder capitalism
(kapitalizmu interesariuszy). Will Hutton, jeden z teoretyków tej koncepcji, pisał:
Wielka Brytania nie osiągnęła sukcesu, jakiego można by się spodziewać. Trudność nie sprowadza się do związku jej z gospodarką kapitalistyczną. Zasady rynkowe były stosowane z niezwykłą wściekłością przez poprzedni rząd ponad siedemnaście lat, lecz nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Rozwiązanie problemu nie polega ani na podążaniu wytartą już drogą, ani na powrocie do koncepcji korporatyzmu z lat siedemdziesiątych. Należy raczej wyznaczyć zupełnie
nowy kierunek (...). Zasadnym wydaje się wybór nowej koncepcji, tj. ekonomii
i społeczeństwa interesariuszy (ang. stakeholder economy and society)24.

Hutton uważał, że zamiast rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych, rządząca Partia Konserwatywna właściwie utrwaliła, a w niektórych przypadkach powiększyła usterki i niedomagania kapitalizmu w Wielkiej Brytanii.
Jego zdaniem należało stworzyć wspólny dla całej Europy system uprawnień
społecznych, tak aby międzynarodowe korporacje nie mogły wygrywać sprzyjających im warunków w jednym kraju, które jednocześnie pogarszałyby pozycję
społeczną czy gospodarczą innego kraju.
Koncepcja stakeholder została skutecznie wykorzystana przez Tony’ego Blaira.
Miała to być obietnica powszechnej partycypacji w owocach wzrostu gospodarczego oraz w życiu społecznym. Swój stake, czyli udział w zyskach, mieli
otrzymać nie tylko właściciele i menedżerowie, ale też pracownicy i konsumenci25. Już jako przywódca Partii Pracy, podczas międzynarodowego spotkania biznesmenów w Singapurze 8 stycznia 1996 r., Tony Blair w swoim wystąpieniu
zdecydowanie podkreślał znaczenie idei stakeholder dla ekonomii i społeczeństwa. W gospodarce interesariuszy (ang. stakeholder economy), zdaniem brytyjskiego szefa rządu, szczególny nacisk powinien zostać położony na „inwestycje”,
„jakość” oraz „zaufanie”. Ekonomia interesariuszy nie nadaje uprawnień żadnym
korporacjom, związkom czy też pojedynczym grupom interesów. Ma natomiast
zapewniać każdej jednostce pracę, dostęp do edukacji oraz gwarantować przeprowadzenie niezbędnych reform w sferze świadczeń społecznych. Należy przy tym
wziąć pod uwagę dwa możliwe scenariusze przyszłej gospodarki oraz polityki
zatrudnienia. Jeden koncentruje się na produkcji tanich, powszechnie dostępnych
dóbr, których wytwarzanie wymaga zaangażowania wielu nisko wykwalifikowa23

R. Prabhakar, Stakeholding and New Labour, Palgrave Macmillan, London 2003, s. 16.
W. Hutton, Stakeholder Society [w:] Stakeholding and Its Critics (Choice in Welfare no 36), ed. W. Hutton,
Institute of Economic Affairs, London 1997, s. 1.
25
Ibidem.
24
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nych pracowników. Przyjęcie takiej strategii, jak twierdził Blair, wywoła niewątpliwie niekorzystną konkurencję z krajami, w których koszty pracy przy produkcji
tanich towarów są znacznie niższe niż w Wielkiej Brytanii. W drugim scenariuszu
chodzi raczej o produkcję mniejszej ilości dóbr o wysokiej jakości, sprzedawanych po znacznie wyższych cenach. Ta strategia wymaga jednak zastosowania
w procesie produkcyjnym zaawansowanych technologii i sprzętu. Oczywiście
będzie się to wiązać także z zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanych pracowników, gotowych do doskonalenia swoich umiejętności.
Fundamentalną cechą idei stakeholder w doktrynie politycznej brytyjskiej Nowej Partii Pracy była strategia „dawania wędki zamiast ryby”. Zasadniczą rolę odgrywał w niej program New Deal (Nowy Ład) oraz będący jego częścią projekt
Welfare to Work. Był to tzw. projekt aktywnej polityki rynku pracy (ang. active
labour market policies), który został wprowadzony w Wielkiej Brytanii w 1997 r.
przez rząd laburzystów. W programie Nowego Ładu szczególny nacisk został położony na współpracę społeczeństwa z innymi instytucjami wspierającymi zatrudnienie, a nie tylko na bierne korzystanie z rządowej pomocy socjalnej. Zwracano uwagę
głównie na rolę, jaką w New Deal odgrywają pracodawcy, pozarządowe organizacje
typu non-profit czy też instytucje szkoleniowe ukierunkowane na przygotowywanie
osób bezrobotnych do podjęcia pracy. W rzeczywistości najistotniejszą rolę w tym
projekcie odgrywali pracodawcy; zadaniem rządu miało być wspieranie środowisk
biznesowych oraz promowanie i popularyzowanie idei Nowego Ładu.
Koncepcja stakeholder capitalism w zamierzeniach jej twórców miała promować wspólnotę zbudowaną z silnych rodzin, agend administracji publicznej, środowisk biznesowych oraz dobrowolnych organizacji pozarządowych, które z jednej
strony uczą zaradności, a z drugiej – odpowiedzialności w oparciu o bogate relacje
społeczne. Brytyjscy nowolaburzyści nie negowali wartości tworzenia dobrobytu
i reguł konkurencji w gospodarce wolnorynkowej, podkreślali jednak konieczność
budowania ładu zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej. Ich zdaniem rynek
nie zaspokaja automatycznie potrzeb wspólnoty. Dlatego też przyjęcie wolnej konkurencji nie może oznaczać pomniejszenia roli państwa. Musi ono przede wszystkim zadbać o edukację, jako że wiedza stanowi ważny kapitał we współczesnym
świecie. Powinno ono też stwarzać odpowiednie warunki dla rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej. Z kolei zadaniem rządu jest dostarczanie usług publicznych
przy praktycznym wykorzystaniu partnerstwa publiczno-prywatnego.

4. Zakończenie
Blair, zmierzając do realizacji politycznego programu Nowej Partii Pracy, nawiązuje
do przyjętej w tradycji brytyjskiego laburyzmu perspektywy etycznego socjalizmu.
Niemniej deklaruje porzucenie sposobów, za pomocą których „stara” lewica dążyła
do wcielenia w życie takich wartości jak: nacjonalizacja środków produkcji, państwowa kontrola biznesu, wysokie podatki od dochodów, polityka ochrony przedsiębiorczości itp. Podstawowym celem państwa ma być dążenie do budowy no-
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woczesnego, otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Przede wszystkim ma ono
gwarantować każdemu obywatelowi równe szanse na aktywną partycypację w życiu
społecznym i gospodarczym.
Zdaniem krytyków retoryka programowa Blaira w rzeczywistości nie pokrywała się z praktyką. Twierdzą oni, że była ona dobrym przykładem przejęcia neoliberalnych idei, wyznawanych przez wcześniejszy rząd konserwatywny, zabarwionych jedynie wartościami socjaldemokracji. Poważnym zarzutem jest eksponowana przez Blaira i jego Nową Partię Pracy koncepcja sprawiedliwości społecznej rozumianej jako równość szans oraz gwarancja zapewnienia każdej jednostce możliwości samorozwoju. Otóż problem tkwi w sprawiedliwym regulowaniu
nierówności w warunkach gospodarki wolnorynkowej, która rządzi się swoimi
własnymi prawami, niekoniecznie sprawiedliwymi. Ponadto wątpliwą sprawą, jak
podkreślają niektórzy krytycy brytyjskiej „trzeciej drogi”, jest zapewnienie optymalnych warunków do realizacji postulatu równości szans. Twierdzą oni, że ludzie w zasadzie wychowują się w rodzinach o zróżnicowanym poziomie zamożności, edukacji czy też w odmiennym środowisku, w którym mieszkają. Nie jest
więc możliwe, aby wszyscy mieli jednakowe szanse. Inną kwestą pozostaje też
stosunek równości do efektywności. Bowiem, jak wiadomo, im więcej równości,
tym mniej efektywności i odwrotnie – jeśli dążymy do podniesienia efektywności,
to musimy się liczyć ze wzrostem nierówności. Zdaniem krytyków programu
politycznego New Labour Party Blair w swojej wizji brytyjskiej socjaldemokracji
pomija zagadnienie sprawiedliwej dystrybucji dochodu narodowego oraz to,
w jaki sposób miałaby w niej uczestniczyć władza państwowa, a także to, kto i jak
mógłby ją kontrolować. W ich opinii nie do końca spójne jest też rozwiązanie
dotyczące eliminowania zjawiska nierówności dochodów. Ich zdaniem doktryna
nowolaburzystów właściwie akceptuje świat takim, jakim naprawdę on jest, nie
proponując konkretnych zmian. Niewątpliwie niepowetowaną klęską rządów
Nowej Partii Pracy, a szczególnie polityki Tony’ego Blaira, jest wciągnięcie
Wielkiej Brytanii w wieloletnią wojnę w Iraku i w Afganistanie, co w żaden sposób nie przekłada się na system wartości brytyjskiej „trzeciej drogi”.
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Status rodziny w kontekście rynku medialnego.
Przyczynek do dyskusji o etyce mediów

Status of the Family within the Media Market.
A Voice in the Discussion on Media Ethics
This article discusses the question of the presence of the category of the family
in the media, which most often operate as commercial enterprises these days.
At the same time the influence of media communication on the family is
underlined. The analysis results in distinguishing between two ways of presenting
and treating the family in media broadcasting. The first – objective – resembles
the authentic nature and character of this basic social group, while the second –
subjective – distorts the image and uses the category of the family as merely
material for an producing media offer of any kind.
Among other issues, stress is put on the business model of media enterprises,
which seriously influences the social communication character of mass media,
which results, for example, in the transformation of information into a commodity
and the media public into customers.
Keywords: family, media, ethics, business, market, individualistic and familial
paradigm
JEL Classification: Z12

1. Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest analiza zagadnień, które są związane z obecnością
kategorii rodziny w mediach i na rynku – obecnie można je bowiem uznać za
istotne podsystemy tworzące wspólny obszar oddziaływania w społeczeństwie.
Chodzi tu o zwrócenie uwagi na zależność, którą można dostrzec pomiędzy tą
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podstawową grupą społeczną a decyzjami i działaniami mediów. Media obecnie
często funkcjonują jako organizacje komercyjne, tworząc rynek środków masowego przekazu.
Po zarysowaniu tematu należy podjąć próbę pokazania, w jaki sposób obecność mediów wpływa na wypełnianie przez rodzinę funkcji, do których tradycyjnie była powołana, oraz tego, w jaki sposób media posługują się obrazem rodziny.
Wydaje się to tym bardziej istotne, że – jak twierdzi Kazimierz Krzysztofek,
media, zwłaszcza telewizja, od wielu dziesięcioleci pochłaniają życie. Dziś uczestnictwo w nich jest coraz bardziej interaktywne, a coraz mniej masowe (w sensie
bombardowania wielomilionowych audytoriów i widowni tymi samymi przekazami), zwłaszcza w młodych pokoleniach; są one bardziej spersonalizowane; coraz
mniej czasu jesteśmy poza ich zasięgiem. Oznacza to, że więcej niż kiedykolwiek
wiedzy pochodzi z mediów, a nie z bezpośredniego doświadczenia1.

Drugą zasadniczą kwestią jest przemyślenie relacji pomiędzy rzeczywistością
rodziny a funkcjonowaniem rynku. Zdaje się, że dziś charakterystycznym paradygmatem jego działania jest model biznesowy. Stąd też sformułowania „biznes”
i „rynek” dla potrzeb tego artykułu stosować będziemy wymiennie (nie zapominając jednakże o tym, że w istocie nie można ich zupełnie utożsamiać). Przy okazji
refleksji nad biznesem będziemy się zastanawiać nad tym, czy dominujący dziś
paradygmat gospodarowania oparty jest na tzw. zasadzie jednostkowej, czy na
zasadzie rodzinnej. Zwrócenie uwagi na tę kwestię staje się dziś coraz ważniejsze,
a przemyślenie rozstrzygnięć dotyczących podmiotu życia moralnego i gospodarczego, które zaproponował Arystoteles, wydaje się niezbędne.
Powyższe zagadnienia wiążą się ponadto z pytaniem o obecność kategorii
rodziny w refleksji poświęconej etycznym aspektom życia gospodarczego. Wydaje się, że skoncentrowanie uwagi na działającej jednostce lub organizacji pozostawia rodzinę na dalszym planie albo w ogóle ją pomija. Dlatego też należy się
zastanowić, czy uzupełnienie refleksji etycznej nad gospodarowaniem o rzeczywistość rodziny nie wzbogaci i nie wzmocni rezultatów namysłu etyków biznesu.
Wydaje się to o tyle słuszne, że według badań istnieje wpływ życia rodzinnego na
wyniki ekonomiczne – życie rodzinne określonej „jakości” może osłabiać albo
wzmacniać etos rynkowy.
Podsumowując powyższe wprowadzenie, należy stwierdzić, że warto się zastanowić, czy media i biznes – w ich obecnym kształcie – wspierają rodzinę
i pomagają jej wypełniać misję, do jakiej jest powołana przez społeczeństwo.

K. Krzysztofek, Totalizacja życia w społeczeństwie bogatym w media [w:] Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, red. W. Chyła, M. Kamińska, P. Kędziora, M. Kosińska, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 286.
1
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2. Rodzina, media, biznes – uporządkowanie pojęć
Na wstępie – by rozważania uczynić jak najbardziej przejrzystymi – należy przedstawić ustalenia dotyczące terminów, które są podstawowe dla tego artykułu.
Rozpoczniemy od pojęcia centralnego, którym jest rodzina. Przyjmujemy –
za Tadeuszem Borkowskim – że
rodzina jest grupą społeczną składającą się z obojga lub jednego z rodziców
(w przypadku rodziny niepełnej) i dziecka lub dzieci urodzonych w rodzinie lub
adoptowanych, połączonych szczególnym rodzajem więzi emocjonalnych, prawnych i kulturowych. Rodzina pełni następujące funkcje: (1) biologiczną – zaspokojenie popędu seksualnego, prokreacja, ochrona zdrowia; (2) ekonomiczną –
zaspokojenie potrzeb materialnych, produkcja i konsumpcja dóbr; (3) socjalizacyjno-wychowawczą; (4) psychologiczną – zaspokajanie potrzeb psychicznych
swoich członków2.

W kontekście podjętych tu rozważań ciekawe będzie także zwrócenie uwagi
na rozróżnienie dokonane przez Kazimierza Koraba, który wskazuje na trzy modele wzajemnych relacji pomiędzy państwem a rodziną. Przekładają się one na
konkretne sposoby myślenia o rodzinie. Choć można by zapytać, jaki związek ma
to z tematem mediów i biznesu, to wydaje się, że warto się nad tym zatrzymać.
Otóż obraz tej relacji będzie determinował chociażby umocowanie rodziny
w systemie prawa, który z kolei odgrywa zasadniczą rolę we współtworzeniu
przestrzeni, w której funkcjonują na co dzień media i biznes. Co więcej – różnice
pomiędzy modelami ukazują różnicę pomiędzy sytuacją, gdy rodzina jest podmiotem życia społecznego, a sytuacją, gdy jest jego przedmiotem.
Pierwszy z modeli, które zostaną tu przywołane, określony jest mianem rodzinocentrycznego. Jak sugeruje nazwa – rodzina stanowi wzorzec ustrojowy dla
państwa oraz najmniejszą, wzorcową komórkę narodu3. Istotę tego modelu przybliża Korab, podkreślając, jak Jean-Louis Flandrin (opisywał on historię rodzin
w Anglii i Francji pomiędzy XVI a XVIII wiekiem) ukazywał, że w czasach panowania ustroju monarchicznego rodzina miała cechy instytucji publicznej,
a stosunki wynikające z pokrewieństwa służyły jako wzorzec dla stosunków społecznych i politycznych4. W konsekwencji ustrój rodzinny stanowił wartość, a jako
taki podlegał ochronie. Przekładało się to na postrzeganie pojedynczych osób,
które traktowano przede wszystkim jako członków rodzin, a nie samodzielne,
T. Borkowski, Socjologiczne wyznaczniki kryzysu rodziny [w:] Polityka społeczna, rodzina, bezrobocie, red. T. Borkowski, A. Marcinkowski, A. Oherow-Urbaniec, Wydawnictwo Naukowe Księgarnia
Akademicka, Kraków 1997, s. 77.
3
K. Korab, Państwo i rodzina: modele wzajemnych relacji, „Głos dla Życia”, nr 6 (107) wrzesień/październik 2010, s. II. Stanowisko takie wraz z uzasadnieniem można znaleźć m.in. w Kompendium
nauki społecznej Kościoła: Społeczeństwo na miarę rodziny jest najlepszą gwarancją zabezpieczającą
przed nurtami w rodzaju indywidualizmu czy kolektywizmu, ponieważ w niej osoba znajduje się zawsze
w centrum uwagi jako cel, nigdy zaś jako środek (Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki
społecznej Kościoła, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005, s. 213; por. ibidem, s. 229).
4
J.-L. Flandrin, Historia rodzin, Oficyna Wyd. Volumen L.R., Warszawa 1998, s. 5.
2
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autonomiczne monady . Oznacza to – jak pisze Korab – że indywidualny człowiek
był bytem samodzielnym w ramach rodziny, a przynależność do rodziny stanowiła
konstytutywny wymiar życia jednostkowego 6 . Taka sytuacja rodziny oznacza,
że należy się jej traktowanie szczególne – jako grupie sui generis.
Drugi z modeli opisanych przez Koraba określany jest mianem państwocentrycznego i bazuje na założeniu, że wzorem ustrojowym dla społeczeństwa i rodziny ma być państwo. Prowadzi to do tego, że funkcjonowanie państwa de facto
opiera się na modelu jednostkocentrycznym7. To określenie zdaje się sugerować,
że to jednostka znajdowała się w uprzywilejowanej sytuacji względem ogółu,
w rzeczywistości jednak państwo narzuca społeczeństwu i rodzinie swoją koncepcję ustrojową.
Tu dochodzimy do kwestii bezpośrednio nas interesującej: otóż skoro obecnie w naszej cywilizacji dominuje ustrój demokratyczny i liberalna ideologia
rynku, to państwo staje się narzędziem realizacji założeń wpisanych w te właśnie
koncepcje. Jak pisze Korab,
demokracja dostrzega tylko jednostki. Liberalizm tę jednostkowość widzenia
podnosi do potęgi. Nie posiada bowiem pojęć niezbędnych do analizy grup społecznych. W efekcie demokracja liberalna spycha rodzinę do sfery prywatnej
i sprowadza ją do zbioru jednostek. Państwo o takim ustroju i takiej ideologii
nie pomaga rodzinie, ale jednostkom, które żyją w jakimś związku8.

Trzeci model wskazywany przez Koraba określany jest mianem modelu mieszanego. Oznacza to, że w systemie prawnym danego państwa są obecne elementy
wywodzące się z modelu rodzinocentrycznego oraz państwocentrycznego. Przykładem tego może być chociażby Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku.
Jak relacjonuje Kazimierz Korab, staje ona w obronie rodziny pojmowanej w myśl
modelu rodzinocentrycznego (np. art. 18), a zarazem w innych przepisach bazuje
na modelu państwocentrycznym (np. art. 33, ust. 1; art. 47; art. 72) 9. W tak niejasnej i niejednoznacznej sytuacji prawnej pojawia się niebezpieczeństwo, że rozstrzyganie spraw przez państwo będzie się dokonywać na zasadach nielimitowanego, arbitralnego interwencjonizmu.
Funkcjonowanie modelu mieszanego powoduje, że mamy do czynienia z sytuacją pozostawienia rodziny samej sobie – zostaje ona zredukowana do pozycji
zaledwie jednej z wielu instytucji społecznych oraz zepchnięta do sfery prywatnej.

5

K. Korab, op. cit., s. II.
Ibidem.
7
K. Korab ukazuje, że określenie „model jednostkocentryczny” rozwiązuje zarazem trudność metodologiczną, jaka pojawia się w przeciwstawieniu modelu rodzinocentrycznego modelowi państwocentrycznemu: Pozornie przeciwstawienie rodzino-centrycznemu modelowi i typu państwo-centrycznego
zdaje się wyglądać na wadliwe metodologicznie. Jeśli bowiem pierwszy człon tego dychotomicznego
podziału ma charakter społeczny, to i drugi powinien zachować tę własność (K. Korab, op. cit., tekst
wystąpienia z sympozjum „Rodzina podmiotem polityki społecznej”, 19.10.2010 r., Poznań).
8
K. Korab, op. cit., s. II.
9
Por. ibidem, s. III.
6
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Ponadto mamy do czynienia z sytuacją wcześniej w Europie niespotykaną,
która sprawia, że pozycja rodziny w danym społeczeństwie nie jest już tylko wynikiem rozmaitych oddziaływań i ustaleń w ramach pojedynczego państwa. Chodzi tu o Unię Europejską, która jako organizacja swym oddziaływaniem dotyka
realiów wielu organizmów państwowych na raz. W odniesieniu do interesującej
nas kwestii Unia Europejska przyjmuje założenia modelu państwocentrycznego
i, jak stwierdza Kazimierz Korab, UE po prostu nie dostrzega rodziny, nie zalicza
rodziny ani do swoich priorytetów, ani do celów polityki społecznej10.
Zwrócenie uwagi na te modele jest o tyle istotne, że aktualny paradygmat relacji pomiędzy państwem a rodziną będzie wpływać na przyznanie rodzinie pozycji
podmiotowej albo przedmiotowej. Dlatego też wydaje się zasadne, by uznać model
funkcjonowania państwa za znaczący element tworzący klimat dla funkcjonowania
mediów i biznesu, a w konsekwencji kształtujący ich stosunek do instytucji rodziny.

3. Media – środki społecznego przekazu
Dochodzenie do sposobu rozumienia mediów warto rozpocząć od zwrócenia uwagi na pojęcie „komunikowania”. Jak czytamy u Antoniny Kłoskowskiej,
przez komunikowanie rozumie się w socjologii i psychologii społecznej proces
przekazywania z centrum, określanego jako źródło, treści zawartych w symbolicznej postaci znaków skierowanych do odbiorców posiadających zdolność ich
przyjęcia. Komunikowanie masowe, czyli skierowane do bardzo licznej, zróżnicowanej i szeroko rozproszonej publiczności, stanowi istotną cechę współczesnych procesów komunikowania; stało się ono z tego względu przedmiotem specjalnej dziedziny badań w obrębie nauk społecznych (…)11.

W tych zdaniach zawiera się też pośrednio opis tego, czym są media – zwane
środkami masowego komunikowania12 lub środkami społecznego przekazu13.
O ile jednak to socjologiczne podejście do problemu komunikowania pozwala sprawnie opisać naturę procesu komunikowania oraz rolę mediów, o tyle dla
naszych rozważań, które z założenia mają stanowić refleksję o charakterze etycznym, musimy to rozumienie komunikowania i mediów uzupełnić. Postulat ten
wydaje się spełniać sposób postrzegania mediów w perspektywie kulturoznawczej. Widać w niej próbę krytycznego spojrzenia na aktualny kształt relacji pomiędzy rozmaitymi sferami kultury oraz poszukiwania odpowiedzi na pytanie
o konsekwencje procesów tam obserwowanych. Przykładem takiego podejścia
mogą być prace Wojciecha Chyły, który – odpowiadając na pytanie, czym jest
kultura intensywnie zmediatyzowana, stwierdza, że jest to biotechnomerkantylizm,
10

Ibidem.
A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
1983, s. 171.
12
Por. ibidem.
13
Por. Papieska Rada Iustitia et Pax, op. cit., s. 415.
11
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biopolityka i biowładza: doksokracja rynkowego populizmu, czyli władza technomerkantylnej samoregulacji14.
Analizę mediów w kontekście kultury możemy odnaleźć także w Raporcie o stanie kultury, który jest owocem Kongresu Kultury Polskiej z 2009 r. Czytamy tam, że
należy potraktować media elektroniczne jako główny pas transmisyjny kultury,
jako narzędzie kumulacji dziedzictwa narodowego, kultury wyższej, kultury-do-przekazania. Takie przekonanie powinno być wyraźnie i precyzyjnie oznajmione15.

Cytowany dokument podejmuje także kwestię stosunku mediów do wartości.
Jego autorzy sugerują, że być może media nie tyle powinny szanować, a więc
i chronić tradycyjne polskie wartości – do których przecież zalicza się rodzina –
ale raczej stanowić sferę informowania o nich i dyskutowania na ich temat 16. Choć
wydaje się, że brak jest spójności w tym stanowisku, to fakt jego zaangażowania
w kwestie aksjologiczne prowadzi w kierunku, który nas interesuje.
Rozważania etyczne nad mediami domagają się takiego ich opisu, który odnosiłby się do wartości. Wydaje się, że najpełniej można tego dokonać w perspektywie personalistycznej – koncepcji obecnej m.in. w nauczaniu społecznym Kościoła, które starannie i wielokrotnie podejmowało refleksję nad funkcjonowaniem
mediów. W Kompendium nauki społecznej Kościoła czytamy, że
środki społecznego przekazu powinny być wykorzystywane do budowania
i wspierania wspólnoty ludzkiej w różnych zakresach: ekonomicznym, politycznym, kulturowym, wychowawczym, religijnym, oraz że informacja przekazywana przez środki społecznego przekazu pozostaje w służbie dobra wspólnego. Społeczeństwo ma prawo do informacji opartej na prawdzie, wolności,
sprawiedliwości i solidarności 17.

Personalistyczne nachylenie wyraża się tam w pytaniu o to, czy pod wpływem środków społecznego przekazu
osoba ludzka staje się rzeczywiście lepsza, to znaczy bardziej dojrzała duchowo,
bardziej świadoma godności swojego człowieczeństwa, bardziej odpowiedzialna
i otwarta na innych, zwłaszcza na ludzi potrzebujących i najsłabszych18.
W. Chyła, Kultura intensywnie zmediatyzowana. Biotechnomerkantylizm, biopolityka, biowładza:
doksokracja rynkowego populizmu jako efekt technomerkantylnych autoregulacji [w:] Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, red. W. Chyła, M. Kamińska,
P. Kędziora, M. Kosińska, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 129. Por. W. Chyła,
Media jako biotechnosystem. Zarys filozofii mediów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.
15
W. Godzic, A. Drzał-Sierocka, Sytuacja polskich mediów audiowizualnych w latach 1989–2008 [w:]
Raporty o stanie kultury. Kongres Kultury Polskiej (2009), www.kongreskultury.pl/library/File/RaportMedia/media_audio_w.pelna(1).pdf, s. 46 (data dostępu: 17.12.2010).
16
Jeśli w dodatku potraktować media jako podstawowe źródło poznania rzeczywistości i sposobów jej
obłaskawiania, czyli także edukacji – to należy bardzo wyraźnie stwierdzić o tym w ustawie. A przede
wszystkim zmusić wiele instytucji edukacyjnych do współpracy z mediami oraz edukować w zakresie
krytycznego odbioru mediów. Należy zastanowić się, czy zamiast obowiązku „respektowania” przez media
tradycyjnych polskich wartości nie powinny one zostać zdefiniowane jako podstawowe miejsce ich poznawania oraz dyskusji nad modyfikacjami wartości dotychczasowych i narodzin nowych. (Ibidem).
17
Papieska Rada Iustitia et Pax, op. cit., s. 415.
18
Ibidem.
14
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W końcu w sposób otwarty koncepcja ta zakłada etyczną refleksję nad mediami. W cytowanym dokumencie czytamy, że wartości i zasady moralne są również ważne w dziedzinie komunikacji społecznej:
Miarę etyczną przykładać należy nie tylko do treści przekazu (komunikatu) i do
samego procesu przekazu (tzn. do sposobu, w jaki dokonuje się komunikacja),
ale również do podstawowych zagadnień kulturowych i systemowych, związanych często z rozległymi kwestiami politycznymi, które mają wpływ na dostępność nowoczesnych technologii i produktów, czyli decydują o tym, kto będzie
bogaty, a kto ubogi w informację19.

Gdy chodzi o rodzinę, to znajdujemy tam także istotne wskazanie na relację
pomiędzy osobą, która jest odbiorcą przekazów medialnych, a jej uczestnictwem
we wspólnotach różnego rodzaju, wśród których podstawową jest przecież rodzina. Czytamy tam, że:
we wszystkich trzech zakresach – wiadomości, procesu przekazu, kwestii strukturalnych – zawsze ważna jest podstawowa zasada moralna: osoba i wspólnota
ludzka są celem i miarą korzystania ze środków społecznego przekazu. Druga
zasada jest ściśle związana z pierwszą: dobro osób nie może być realizowane
niezależnie od zespołowego dobra wspólnot, do których te osoby należą20.

Powyższe spostrzeżenia pokazują wyraźnie, że perspektywa personalistyczna
powinna czynić zadość ambicjom etycznej refleksji nad biznesem (i mediami).
Daje ona także szanse na to, by poszukiwać wyjaśnienia problemu zasygnalizowanego w tytule niniejszego artykułu.

4. Media a rodzina
Chcemy teraz zwrócić uwagę na to, jak kształtuje się relacja pomiędzy mediami
a rodziną. Skoro – jak pisała Antonina Kłoskowska (…) zastosowanie środków
masowego komunikowania przyczynia się do powstawania zjawisk kulturalnych
o nowym społecznym charakterze, które stanowią specyficzność właściwą typowi
Ibidem, s. 416. Także w dokumentach Soboru Watykańskiego II podjęto kwestię etyki mediów: Aby
właściwie posługiwać się tymi środkami, jest rzeczą zgoła konieczną, by wszyscy, którzy ich używają, znali
zasady porządku moralnego i ściśle je w tej dziedzinie wcielali w życie (Sobór Watykański II 1963, s. 4).
Istnieje więc w społeczności ludzkiej prawo do informacji o tym, o czym ludzie, czy to pojedynczy, czy
zespoleni w społeczności, powinni by wiedzieć, odpowiednio do warunków każdego. Właściwe jednak
zastosowanie tego prawa domaga się, by co do przedmiotu swego informacja była zawsze prawdziwa
i pełna, przy zachowaniu sprawiedliwości i miłości; poza tym, aby co do sposobu była godziwa i odpowiednia, to znaczy przestrzegała święcie zasad moralnych oraz słusznych praw i godności człowieka tak
przy zbieraniu wiadomości, jak i przy ogłaszaniu ich. Nie każda bowiem wiadomość jest pożyteczna,
„a miłość buduje” (1 Kor 8,1) (Sobór Watykański II, Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli.
Inter mirifica, 1963, s. 5).
20
Papieska Rada Iustitia et Pax, op. cit., s. 416.
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kultury określonej jako masowa21, to należy się spodziewać, że obecność mediów
będzie miała wpływ na życie rodzinne.
Na wstępie warto więc zwrócić uwagę na to, w jaki sposób obecność mediów
zmienia realia życia rodzinnego. W interesujący sposób – przede wszystkim na
przykładzie telewizji – opisuje to Janina Hajduk-Nijakowska. Wskazuje ona obszary badawcze antropologicznej refleksji, które współtworzą, choć w różnym
stopniu, kulturowy kontekst procesu odbioru przekazów medialnych22. Najpierw
zwraca ona uwagę na podstawowy fakt pojawienia się telewizora w domu, przez
co dochodzi do zmiany organizacji przestrzeni prywatnej (co nie skutkuje tylko jej
reorganizacją w sensie fizycznym). Pisze ona, że
wprowadzenie telewizora do mieszkania oznacza jednak przede wszystkim naruszenie dotychczasowej równowagi (stabilności) przestrzeni i wiążącą się z tym
konieczność jej ponownego oswojenia, by mogła ona – stając się przestrzenią
medialną – pozostać przestrzenią prywatną, przytulną i bezpieczną23.

Można rzec, że ten nowy element w środowisku rodzinnym zaczyna pośrednio współdecydować o sposobie organizacji czasu i spraw składających się na
życie. Może być i tak, jak pisze Hajduk-Nijakowska, że
telewizor staje się także ośrodkiem organizacji życia domowego lub towarzyskiego i narzuca zagospodarowanie przestrzeni: na przykład przed ekranem telewizora ustawia się stół z jedzeniem i piciem24.

Dalej autorka ta pokazuje, jak umieszczenie urządzenia medialnego w przestrzeni mieszkalnej zapoczątkowuje proces rytualizacji przestrzeni medialnej
i rytualnego wykorzystania mediów 25. Przykładowy telewizor w tym kontekście
staje się elementem, wokół którego gromadzi się rodzina, niejako „zwołuje” i na
swój sposób „jednoczy” on członków rodziny. Zarazem jednak media mogą stawać się czynnikiem, za pośrednictwem którego członkowie rodziny alienują się,
a rodzina ulega atomizacji. Indywidualne korzystanie z mediów może osłabiać
więzi rodzinne, prowadząc do paradoksalnej sytuacji, że postaci występujące
w mediach stają się „bliższe” niż własna rodzina 26.
A. Kłoskowska, op. cit., s. 172.
J. Hajduk-Nijakowska, Proces odbioru przekazów medialnych jako czynność kulturowo usytuowana
[w:] Kultura medialnie zapośredniczona..., op. cit., s. 193.
23
Ibidem. Przestrzeń medialną rozumie J. Hajduk-Nijakowska za B. Kitą jako obszar (miejsce), w obrębie
którego media funkcjonują. Por. B. Kita, Między przestrzeniami. O kulturze nowych mediów, Rabid,
Kraków 2003, s. 42.
24
J. Hajduk-Nijakowska, op. cit., s. 194.
25
Ibidem.
26
Wybuch rewolucji kulturowej młodzieży w latach 50. polegał przede wszystkim na gwałtownej przemianie uniwersum akustycznego. Zaczęło się nie od telewizji, ale od radia, które McLuhan porównał
do plemiennego bębna. Pisze o tym Albert Goldman w swojej książce o Elvisie Presleyu. To prezenter
radiowy, disc-jockey Alan Freed wymyślił nazwę big-beat, ideologię koncertu rockowego, nakręcił
o tej muzyce pierwsze filmy i dotarł z nią do świata. On i 1700 innych disc-jockeyów stworzyło kulturę,
jaką w latach 50. uznało za swoją 17 milionów amerykańskich nastolatków. To oni, disc-jockeye, stali się
21
22
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Dopełniając ten obraz wpływu obecności mediów na rzeczywistość rodziny,
można zacytować Małgorzatę Bogunię-Borowską, która pisze, że:
człowiek żyjący w społeczeństwie mediów istnieje w co najmniej dwóch rzeczywistościach: codziennej i medialnej. Doświadczenia rzeczywistości codziennej są
zapośredniczone przez rzeczywistość medialną. Ludzie uznają za ważne te zdarzenia, które są relacjonowane i prezentowane w środkach masowego komunikowania. Te z kolei są sytuowane w hierarchii ważności na określonym miejscu
przez gate-keeperów w postaci instytucji medialnych oraz jednostkowych selekcjonerów odpowiedzialnych za dopuszczenie określonych informacji do publicznej prezentacji. Innymi słowy, grona ekspertów przez prezentację medialną wydarzeń nadają im znaczenie27.

Musi to mieć także związek z tym, co interesuje nas w niniejszym artykule.
Oznacza to, że obraz rodziny w społeczeństwie oraz jej status będzie zależał od
tego, w jaki sposób jest ona przedstawiana w mediach.
Kontynuując refleksję na temat wpływu mediów na życie rodzinne, należy
zwrócić uwagę na zasadniczy fakt: chodzi o to, że informując, media zarazem
edukują, wychowują, co stanowi przecież jedną z podstawowych funkcji wypełnianych przez rodzinę. Oznacza to, że wkraczając w obszar życia rodzinnego – jak
już to pokazaliśmy – media mogą brać udział w procesie socjalizacji, który dokonuje się w rodzinie. Należy tu wyróżnić dwa aspekty funkcjonowania mediów,
które trudno kategorycznie od siebie oddzielić. Z jednej strony media ukazują,
informują o czymś – są środkiem przekazu jakichś obrazów i treści, ale zarazem
formują w odbiorcy jakieś przekonanie, kształtują go. Pierwsza rola to zatem
jedynie pośredniczenie – media niejako łączą odbiorcę z wydarzeniami relacjonowanymi, dostarczają mu informację. Druga rola to bezpośrednie wpływanie na
to, co on myśli, uważa za prawdziwe, dobre i piękne. Trafnie oddaje to instrukcja
Aetatis novae, w której czytamy, że:
środki przekazu (…) splatając się coraz ściślej z powszednim życiem ludzi,
wpływają na ich rozumienie sensu życia. Potęga środków przekazu jest tak wielka, że wpływają one nie tylko na to, jak ludzie myślą, ale także o czym myślą.
Dla wielu rzeczywistością jest to, co środki przekazu uznają za rzeczywiste;
wszystko, czemu nie poświęcają uwagi, wydaje się pozbawione znaczenia. (…)
dyktatorami, przywódcami i »surogatami ojców« (Goldman pokazuje to na przykładzie filmu American
Hot Wax). Dźwięk, wybuch dźwięku, towarzyszącego wszędzie swoim młodym wyznawcom, oto tajemnica
powodzenia nowego stylu życia. »Łatwo dostępne przenośne odbiorniki towarzyszyły młodzieży okrągłą
dobę – pisze Goldman – gdy wstawali rano albo wracali ze szkoły, podczas wypadu autem lub leniwego
plażowania, a także gdy odrabiali lekcje, kładli się do łóżka: zgaszone światło, lecz szeroko otwarte oczy
i chłonąca wyobraźnia – tranzystor i ulubiony disc-jockey byli z nimi zawsze i wszędzie«. Dodajmy: dziś
jest z nimi miniaturowy magnetofon, walkman. Uniwersum dźwiękowym współczesnej młodzieży stała się
zamknięta na głosy świata zewnętrznego własna czaszka pulsująca rytmem własnej, czy raczej zaakceptowanej przez pokolenie muzyki. (J.S. Pasierb, Słuchaj… [w:] Słuchaj, módl się, pracuj, red. K. Janicki,
Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1989, s. 37–38).
27
M. Bogunia-Borowska, Codzienność życia społecznego – wyzwania dla socjologii XXI wieku [w:]
Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Wydawnictwo Znak, Kraków
2008, s. 74–75.
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Środki przekazu potrafią zarówno umacniać, jak i niszczyć tradycyjne wartości
w sferze religii, kultury i rodziny28.

W przypadku pytania o to, w jaki sposób ukazywana jest rodzina w mediach,
napotykamy na dość szczególną sytuację. O ile znajdziemy sporo materiałów
zorientowanych socjologicznie i kulturoznawczo, ukazujących, jak wygląda
i zmienia się rzeczywistość społeczna w zetknięciu z mediami, to kwestia obrazu
rodziny w mediach podejmowana jest przeważnie w literaturze i źródłach, które
analizują rzeczywistość, wychodząc z założeń personalistycznych, które przyjmuje katolicka nauka społeczna. Tu odwołamy się właśnie do tych spostrzeżeń.
Jak pisze Andrzej Adamski, media mogą ukazywać zarówno prawdziwy, jak
i zniekształcony obraz rodziny29. Sformułowanie „prawdziwy obraz rodziny”, jak
czytamy u Adama Lepy, może mieć znaczenie dwojakie: po pierwsze – obrazu
empirycznego, który ukazuje, jaka rodzina w obecnym miejscu i czasie jest, po
drugie – obrazu normatywnego, mówiącego o tym, jaka rodzina powinna być 30.
Dotyczy to także tego, co autor ten określa mianem „zniekształconego obrazu
rodziny”: po pierwsze – możemy mieć do czynienia z ukazywaniem fałszywego
obrazu rodziny (nazwijmy to funkcją opisową mediów), a po drugie – sankcjonowaniem i promowaniem tego nieprawdziwego wizerunku rodziny jako modelu jej
funkcjonowania (nazwijmy to funkcją normatywną mediów) 31.
Dla potrzeb naszego artykułu możemy przyjąć, że to, co określamy mianem
prawdziwego obrazu rodziny, odpowiadać będzie podmiotowemu statusowi rodziny w mediach, a to, co określiliśmy jako zniekształcony obraz rodziny, będzie
związane z jej przedmiotowym statusem w środkach społecznego przekazu. Oznacza to, że w pierwszym wypadku rodzina jest postrzegana jako wartość dla społeczeństwa, i jako taka jest promowana oraz chroniona, w drugim zaś rodzina wydaje się czymś na kształt prywatnej preferencji, która nie ma charakteru uniwersalnego, a jest wynikiem partykularnej decyzji.
Gdy chodzi o próbę wskazania, w jakich mediach mamy do czynienia z jakim
obrazem rodziny, to posłużymy się tu spostrzeżeniami Lepy. Autor ten, na podstawie analizy przekazów prasowych, radiowych i telewizyjnych w Polsce stwierdza, że z prawdziwym obrazem rodziny mamy do czynienia w trzech grupach
mediów, do których zalicza te o opcji prawicowej, niektóre media komercyjne
(radiowe i prasowe) oraz niektóre programy publicznej telewizji i radia 32. Pierwsza grupa wymienionych mediów zarazem pozytywnie obrazuje tradycyjny model
rodziny, jak też go promuje. Media te także bronią rodziny i wartości z nią związanych. Gdy chodzi o grupę drugą, jaką stanowią media komercyjne, to zdaniem
Lepy mamy tam do czynienia z chaosem pojęć i wartości, gdyż obok prawdziwego
Papieska Rada do Spraw Środków Społecznego Przekazu, Aetatis novae (Instrukcja duszpasterska
o przekazie społecznym w dwudziestą rocznicę ogłoszenia Instrukcji Communio et progressio), 1992, s. 4.
29
A. Adamski, Kościół a obraz rodziny w mediach, 2010, www.prasa.wiara.pl/doc/663660.Kosciol-aobraz-rodziny-w-mediach (data dostępu: 09.11.2010).
30
Por. A. Lepa, Współczesny obraz rodziny w mass mediach, 2009, www.edukacjamedialna.pl/e107_
plugins/content/content.php?content.105 (data dostępu: 28.02.2011).
31
Por. A. Adamski, op. cit.
32
Por. A. Lepa, op. cit.
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obrazu współczesnej rodziny pojawiają się tam treści, które fałszują ten obraz Mamy
więc tam do czynienia z niespójnym przekazem, który w konsekwencji może prowadzić do przekonania, że każda wizja rodziny jest dobra i słuszna czy każdy system
wychowania w rodzinie jest do przyjęcia33. Co do ostatniej grupy, którą są media
publiczne (a dokładniej niektóre programy publicznej telewizji i radia), to pojawia
się tam prawdziwy obraz rodziny, aczkolwiek, jak zauważa Lepa,
niekiedy wartościowe programy na temat rodziny pokazywane są w bardzo niekorzystnym czasie słuchalności i oglądalności, (…) co sprawia, że treści takie
stają się dla wielu radiosłuchaczy i telewidzów praktycznie niedostępne 34.

Jeśli chodzi zaś o te media, w których mamy do czynienia ze zniekształconym
obrazem rodziny, to cytowany przez nas autor wskazuje na media komercyjne (prasa,
radio i telewizja), publiczne radio i telewizję, film kinowy i pornograficzny oraz internet, megaplakaty, a także ulotki. Takie ukazywanie rodziny, które nie oddaje prawdy
o niej, jednocześnie ją deprecjonuje. Należy więc stwierdzić, że takie posługiwanie się
obrazem rodziny musi oznaczać jej przedmiotowe traktowanie. Zdaniem Lepy jednym
z pierwszorzędnych celów takiego konstruowania przekazów medialnych jest propagowanie w mediach nowego modelu rodziny. Jak pisze ten autor,
analiza publikowanych treści pozwala stwierdzić, że tego rodzaju działania są
ściśle zaplanowane, mają charakter systemowy i prowadzą do zaszczepienia
w środowisku odbiorców mediów nowej zupełnie wizji rodziny (…)35.

Podsumowując tę część, należy stwierdzić, że w mediach rodzina traktowana
i pokazywana jest zarówno jako podmiot, jak i jako przedmiot. Ten ostatni sposób
podejścia do podstawowej formy życia indywidualnego i społecznego musi niepokoić, gdyż oznacza, że brak jest w środowisku mediów świadomości, jakie
znaczenie właściwie funkcjonująca rodzina ma dla dobrostanu społecznego. Być
może wynika to z faktu przyjmowania takiej hierarchii wartości, w której wartość
i godność życia ludzkiego – które ze swej natury wymaga środowiska rodzinnego
(i to nie o dowolnym kształcie i jakości) – nie jest uznawana za priorytet. Jakiekolwiek przesłanki stoją u podstaw przedmiotowego traktowania rodziny, konsekwencje dla społeczeństwa są niebagatelne. Powracając do kwestii współczesnego
wpływu mediów – o czym już była mowa – właściwie trzeba stwierdzić, że wzrasta dziś ogromnie ich (a dokładniej ludzi decydujących o ich obliczu) odpowiedzialność za społeczeństwo 36 – także poprzez stosunek do rodziny. Jeśli więc
media stanowią coraz częściej środowisko, w którym dokonuje się socjalizacja, to
33

Ibidem.
Ibidem.
35
Ibidem.
36
Pierwszym »areopagiem« współczesnym jest świat środków przekazu, który jednoczy ludzkość i czyni
z niej, jak to się określa, »światową wioskę«. Środki społecznego przekazu osiągnęły takie znaczenie, że
dla wielu są głównym narzędziem informacyjnym i formacyjnym, przewodnikiem i natchnieniem w zachowaniach indywidualnych, rodzinnych, społecznych. Przede wszystkim nowe pokolenia wzrastają w świecie
uwarunkowanym przez mass media (Jan Paweł II, Redemptoris missio, 1990, s. 37).
34
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nie bez znaczenia musi być fakt, że nie odzwierciedlają one rzeczywistości. Informując i wychowując swych odbiorców poprzez zniekształcanie prawdy
o człowieku i rodzinie, właściwie krzywdzą swoją publiczność. Media, które rezygnują z funkcji wspierającej rodzinę w wypełnianiu jej zadań – lub też w sposób
pośredni czy bezpośredni utrudniają małżeństwom i rodzinom realizację tego, do
czego ze swej natury są powołane, właściwie występują przeciw społeczeństwu,
gdyż osłabiają fundament, na którym jest ono zbudowane.

5. Biznes – jego natura i rola społeczna
Biznes stanowi istotną sferę współczesnego życia społecznego. Co mamy na myśli, gdy używamy słowa biznes? Otóż biznes oznacza system organizacji pracy
i handlu, który opiera się na funkcjonowaniu stabilnych przedsiębiorstw i sformalizowanych rynków37. Jak pisze Robert G. Kennedy – podczas gdy handel jest tak
stary jak ludzkie społeczności, to biznes jest dzieckiem cywilizacji. W swych
wczesnych przejawach w świecie starożytnym miał najczęściej charakter osobisty
i dotyczył dóbr niewytwarzanych lokalnie. Kupiec był swego rodzaju dostawcą,
który kupował w jednym miejscu, a sprzedawał w innym. Odbywało się to oczywiście w oparciu o prawa i zwyczaje, lecz nie miało to tak systemowego charakteru jak obecnie. Rozwój biznesu jako odmiennej formy gospodarowania stanowił
oczywiście wyzwanie dla realiów społecznych w wielu aspektach, i można powiedzieć, że także dziś sposób jego funkcjonowania stanowi przedmiot dyskusji
i sporów38.
Jeżeli chodzi o konsekwencje rozwoju biznesu, to można zauważyć, że może
on być narzędziem wprowadzania zmian zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Oznacza to, że oczekiwanie, jakoby wprowadzenie modelu biznesowego
niemal automatycznie rozwiązywało problemy ekonomiczne danej społeczności
jest błędem. Potwierdzają to chociażby wysiłek i zmagania pokoleń przedstawicieli różnych nauk społecznych – na czele z ekonomią i prawem 39 – by pogłębić
nasze rozumienie biznesu i jego funkcjonowania40. Warto pójść dalej w tym odkrywaniu dzisiejszego rozumienia biznesu, gdyż może to znacznie pomóc nam
w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o stosunek biznesu do rodziny.
Dyscypliną, która w pierwszej kolejności kojarzy się z pojęciem biznesu, jest
oczywiście ekonomia. Zatrzymajmy się nad jej wpływem na rozumienie modelu
biznesowego. Choć istotny – i w znacznej mierze pionierski – wkład do rozumiePor. R.G. Kennedy, The Good that Business Does, „Christian Social Thought Series”, No. 9, Acton
Institute, Grand Rapids 2006, s. 1.
38
Por. ibidem, s. 1–3.
39
Jak pisze Kennedy, (…) musimy być świadomi charakteru i ograniczeń tego, co te dwie dyscypliny
mają nam do powiedzenia. Każda z nich wychodzi od pewnych założeń, a te założenia mają wpływ na
obserwacje i wnioski, do których się dochodzi. Żadna z nich nie rości sobie prawa do udzielania
odpowiedzi na pytania ostateczne dotyczące ludzkiej natury lub dobra człowieka. Obie zaś są mocno
inspirowane zachowaniami ludzkimi. (Ibidem, s. 17–18).
40
Por. ibidem, s. 5.
37
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nia działań gospodarczych wnieśli szesnastowieczni teologowie, to ekonomia jako
formalna dyscyplina nie uznaje za swoje założeń, które oni przyjmowali41. Jest ona
nowoczesną nauką społeczną, zrodzoną poprzez odejście od światopoglądu teologicznego, co stanowiło cechę charakterystyczną osiemnastowiecznego oświecenia42.

Podczas gdy w perspektywie teologicznej centralnym zagadnieniem była sprawiedliwość, to ekonomiści – nazwijmy ich „nowoczesnymi” – wyznaczali swym badaniom działań gospodarczych przede wszystkim praktyczny cel zwiększenia ich
wydajności i efektywności. Nie rezygnując całkiem ze sprawiedliwości, odsunęli ją
jednak na bok, a skoncentrowali się na wyjaśnianiu sposobów, na jakie ludzie faktycznie podejmują decyzje dotyczące produkcji, handlu i konsumpcji. W rezultacie
wzrastał nacisk na obserwację i pomiar praktyk gospodarczych, a zmniejszała się
troska o ich implikacje moralne43. Te tendencje miały udział w ukształtowaniu się
przekonania, że ekonomia to dyscyplina bezduszna i niewrażliwa etycznie. Trzeba
tu wskazać, że jako nauka społeczna ekonomia z założenia pozostawia większość
kwestii moralnych poza zakresem swych zainteresowań i kompetencji. Nie oznacza
to – choć nie dla wszystkich wydaje się to oczywiste – że działalność gospodarcza
nie jest związana z wybieraniem pomiędzy dobrem a złem, ale że sama ekonomia
nie jest w stanie rozstrzygnąć wszystkich dylematów obecnych w ludzkim gospodarowaniu. Jak pisał o tym Jan Paweł II, w samym systemie gospodarczym nie ma
kryteriów pozwalających na poprawne odróżnienie nowych i doskonalszych form
zaspokajania ludzkich potrzeb od potrzeb sztucznie stwarzanych, przeszkadzających
kształtowaniu się dojrzałej osobowości44. Prowadzi to do wniosku, że w refleksji
etycznej nad działalnością rynkową ekonomię należy wspierać narzędziami, jakimi
dysponuje teologia i filozofia moralności. Rolę ekonomii można więc scharakteryzować jako pomoc w rozumieniu wzorów ludzkich zachowań, bez czego trudno
myśleć o praktycznym zastosowaniu zasad moralnych45.
Tu dochodzimy do stwierdzenia, które dla naszych rozważań o naturze biznesu ma istotne znaczenie: jak pisze Kennedy, rezultatem tego, co streściliśmy powyżej, jest fakt, że ekonomia w swej istocie nie jest dyscypliną normatywną, choć
mówi nam, w jaki sposób ludzie powinni dokonywać wyborów, i jakie preferencje
powinni mieć. Czyni to, wychodząc z założenia, że pewne cele są pożądane lub
preferowane. Jak ujmuje to Kennedy – dyrektywy ekonomii to imperatywy hipotetyczne46. Oznacza to, że ekonomia zajmuje się dostarczaniem propozycji środków niezbędnych do osiągnięcia określonych celów w sposób efektywny i wydajny, bez rozpatrywania, czy te cele lub środki są moralnie godziwe. Ta ocena moralna musi oczywiście zostać wydana, ale nie leży to już w kompetencjach ekonomii, lecz filozofii i teologii, o czym była przed chwilą mowa 47.
41

Por. ibidem, s. 18.
Ibidem.
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Por. ibidem, s. 19.
44
Jan Paweł II, Centesimus annus, 1991, s. 36.
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Por. R.G. Kennedy, op. cit., s. 19.
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Por. ibidem, s. 19–20.
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Por. ibidem, s. 20.
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To wszystko jednak nie oznacza, że ekonomia jest dyscypliną zupełnie wolną
od wartościowania. Jak pisze Kennedy – w wielu przypadkach wychodzi ona od
zestawu założeń, które nadają jej swoisty wydźwięk moralny. Wspomniany autor
wymienia trzy takie założenia, o których warto pamiętać, gdy przyglądamy się biznesowi48. Pierwsze z nich dotyczy tego, że choć ekonomia, skupiając swą uwagę na
osobie jako autonomicznej jednostce, dostrzega fakt jej życia w społeczeństwie, to
koncentruje się jedynie na zaspokojeniu indywidualnych potrzeb i pragnień, pozostawiając na boku problem relacji pomiędzy tymi indywidualnymi potrzebami
i pragnieniami a społecznością, w której jednostka funkcjonuje. Drugie założenie
mówi o tym, że w perspektywie ekonomicznej nie dysponujemy kryteriami potrzebnymi do określenia wartości celów, dla których jednostki działają. Oznacza to sytuację, w której przyjmujemy, że ludzkie cele są po prostu takie, jakie są49. Dostrzega
się co prawda, że realizacja jednych celów kłóci się z osiąganiem drugich, ale jest to
tylko względna ewaluacja. Oznacza to, że ekonomia musi milczeć, gdy dochodzimy
do kwestii trwałych i autentycznych wartości50. Trzecie z przedstawianych założeń
dotyczy dóbr, które zaspokajają ludzkie potrzeby i pragnienia. Otóż – kontynuuje
Kennedy – ekonomia skupia się zasadniczo (jeśli nie wyłącznie) na ludzkich potrzebach i pragnieniach zaspokajanych przez dobra, które są w rzadkości. W założeniu
tym daje się zauważyć przekonanie, że ludzkie zadowolenie ma charakter materialny (albo też przede wszystkim taki). Co więcej, ludzkie pragnienia traktowane są
jako nieograniczone, co dodatkowo wzmacnia założenie o rzadkości dóbr. Prowadzi
to do wniosku, że konkurencja jest nieunikniona i traktowana jako stan normalny
przy nabywaniu dóbr. Stąd już niedaleka droga do tego, by wszystkie interakcje
i relacje międzyludzkie traktować w ten sposób, co musi się przekładać na sferę
biznesu i takie jej postrzeganie51. Kolejnym skutkiem dla biznesu jest przekonanie
o wyłącznie materialnym charakterze działań podejmowanych w jego obrębie.
Oznaczałoby to, że wszystko, co się wydarza pomiędzy przedsiębiorcami, udziałowcami, pracownikami, klientami, społecznościami i innymi uczestnikami procesów biznesowych, sprowadza się tylko do transferów materii.
Na podstawie tego, co przedstawiliśmy, zastanowimy się teraz, jak w obliczu
tak scharakteryzowanego modelu biznesowego kształtuje się sytuacja rodziny.

6. Biznes a rodzina
Wydaje się, że w dominującym modelu biznesowym rodzina nie jest traktowana
jako podmiot, ale jako przedmiot. Chociaż może się wydawać, że w ostatnich
latach nastąpiło swego rodzaju „odkrycie” rodziny w refleksji ekonomicznej, to
nie powiedziałbym, żeby była ona postrzegana jako wartość w głównym nurcie
ekonomii, który najsilniej determinuje dziś zarówno sposób myślenia o biznesie,
jak i styl jego praktykowania. Wśród ekonomistów, którzy podejmują tematykę
48
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relacji pomiędzy rodziną a gospodarką warto wymienić np. G.S. Beckera, J.-D. Lecaillona, J.R. Morse’a, a w Polsce J.J. Sztaudyngera.
Punktem wyjścia do zastanowienia się nad stosunkiem biznesu do rodziny
niech będzie zwrócenie uwagi na zasadę jednostkową i zasadę rodzinną, które
stanowią dwa odmienne paradygmaty w myśleniu o odbiorcach oferty rynkowej.
Widać tu analogię do rozróżnienia proponowanego przez Kazimierza Koraba,
które zostało przedstawione w pierwszej części artykułu. Przypomnę, że zwracałem tam uwagę na to, że podstawowe założenia, według których dane państwo
kształtuje swoje struktury i ich funkcjonowanie będą wpływały na stosunek do
rzeczywistości przejawiany przez interesujące nas tu media i biznes. Jeżeli chodzi
o podejście do rodziny, to można powiedzieć, że panuje model mieszany (swoisty
amalgamat rozwiązań modelu rodzinocentrycznego i państwocentrycznego),
w którym jednakże zdaje się przeważać mentalność państwocentryczna.
Powróćmy teraz do kwestii zasady jednostkowej i zasady rodzinnej. Zagadnienie to zostało w ostatnim czasie przypomniane przez Reinharda Marxa w książce
pod tytułem Kapitał. Wskazuje on, że w 1952 roku Gerhard Mackenroth, przy okazji refleksji nad reformą społeczną, podkreślił konieczność zastąpienia zasady jednostkowej zasadą rodzinną52. Mackenroth rozumiał wyrównywanie ciężarów ponoszonych przez rodziny jako wielkie społecznopolityczne zadanie XX wieku53. Zastanawiając się nad tymi słowami dziś – gdy minęła pierwsza dekada dwudziestego
pierwszego wieku – trzeba przyznać, że wciąż jest to postulat niezrealizowany.
Gdy spojrzymy na rodowód zasady rodzinnej, to wyraźnie zobaczymy, że nie
jest ona pomysłem nowym. Co więcej – można uznać ją za koncepcję wcześniejszą od mogącej wydawać się „naturalną” zasady jednostkowej.
O priorytecie rodziny w ekonomii pisał wyraźnie Arystoteles, który widział
w niej pierwszoplanowy podmiot życia gospodarczego. Gdy zaś chodzi o zmianę
sposobu postrzegania rodziny (a także samego człowieka) w ekonomii, to dokonuje się ona około XVII wieku54. O tym fundamentalnym przekształceniu Jaroszyński pisze następująco:
a zatem ekonomia źródłowo związana z rodziną zmieniła swój podmiot (rodzinę)
i przeniosła go na państwo, na klasę społeczną lub na jednostkę. (…) Zmiana ta
sprawia, że zmienić się musi również cel ekonomii: jest nim albo dobro państwa,
albo dobro jakiejś grupy interesów, albo dobro jednostki, ale nie rodzina jako
rodzina. Od tego momentu szukanie tzw. etyki gospodarczej skazane jest z góry
na niepowodzenie, bo albo przyjąć trzeba jakąś nową moralność (np. moralność
klasową), albo też sztucznie dokleja się rodzinę do ekonomii. Faktycznie jednak
nowoczesne ekonomie jawią się jako nierodzinne lub wręcz antyrodzinne, i dlatego są to ekonomie moralnie złe55.

Por. R. Marx, Kapitał, tłum. J. Serafin, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2009, s. 105–106.
Ibidem.
Por. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Powszechna Encyklopedia Filozofii, tom 3, PTTA,
Lublin 2002, s. 79.
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P. Jaroszyński, Ideologiczne deformacje rozumienia ekonomii, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2002, vol. 5, s. 98.
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Tu dochodzimy do genezy „charakteru” dzisiejszego biznesu. Jej zrozumienie może być szczególnie przydatne tym, którzy poszukują przyczyn obecnych
problemów sfery gospodarczej i sposobów na ich rozwiązanie.
Jak już zostało zauważone, widać wyraźne analogie pomiędzy modelem państwocentrycznym – według rozróżnienia zaproponowanego przez Koraba – a zasadą
jednostkową w gospodarce. Można to uznać za potwierdzenie tego, że rozstrzygnięcia dotyczące założeń, według których funkcjonuje państwo, przekładają się na
realia gospodarcze. Znaczy to tyle, że jeśli państwo nie rozpoznaje w rodzinie podmiotu, to trudno spodziewać się, że w biznesie rodzina nie będzie traktowana
przedmiotowo. Wiąże się to chociażby z tym, że sfera biznesu funkcjonuje w oparciu o system prawny, który stanowi przecież wytwór danego państwa.
Dodatkowo potwierdzenie przedmiotowego spojrzenia na rodzinę w biznesie
możemy znaleźć na przykład w teorii marketingu. Podobnie jak w głównym nurcie ekonomii, dominuje tam paradygmat jednostkowy, aczkolwiek w koncepcji
marketingu społecznego pojawia się postulat uwzględniania dobrostanu społecznego w podejmowaniu decyzji rynkowych56. Nie oznacza to jednak, że rodzina ma
być traktowana jako grupa wyjątkowa w porównaniu na przykład z grupą sąsiedzką, społecznością lokalną itp. W jednym z podręczników z dziedziny zachowań
konsumenckich rodzina – obok m.in. klasy społecznej, kultury i subkultury – jest
wymieniona jako jeden z elementów środowiska społeczno-kulturowego. Środowisko to stanowi zaś jeden z dwóch czynników zewnętrznych wpływających na
zachowanie danego konsumenta57.
Wiąże się to bezpośrednio z przyjmowaniem określonej wizji człowieka, gdy
myśli się o nim jako o konsumencie. Wydaje się, że dominuje koncepcja homo
oeconomicus, rzadziej do głosu dochodzi koncepcja homo socioeconomicus,
a najrzadziej daje się zauważyć idącą najdalej ku kompletnemu postrzeganiu
człowieka personalistyczną koncepcję, według której człowiek to osoba.
Z tym ostatnim hasłem wiąże się koncepcja personalizacji, która jest obecna
w sferze marketingu w ostatnich latach. Jak pisze Beata Zatwarnicka-Madura,
współczesną erę marketingu określa się jako erę personalizacji, którą wyznacza
personalizacja na poziomie produktu, komunikacji i konsumpcji. Najważniejsza
zmiana, jaka dokonała się w nowoczesnym marketingu, dotyczy aktu komunikacji z konsumentem. Zyskał on wymiar dwukierunkowy: do konsumenta i od konsumenta, powodując w ten sposób indywidualizację działań58.

Należy tu zapytać, czy to tylko zbieg okoliczności, czy też rzeczywiście mamy do czynienia z czymś, co można by określić mianem „przełomu personalistycznego” w marketingu. Póki co wydaje się, że o istotnej zmianie raczej nie
można mówić – autentyczna personalizacja w marketingu będzie oznaczać poPor. P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
57
Por. L.G. Schiffman, L.L. Kanuk, Consumer Behaviour, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2007, s. 16.
58
B. Zatwarnicka-Madura, Osobowość a zachowania nabywców (w warunkach niepewności) [w:]
Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, red. L. Garbarski, J. Tkaczyk, Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009, s. 126.
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strzeganie konsumenta jako osoby, co w konsekwencji musi prowadzić do akceptacji faktu, że nieodłącznym i niemożliwym do zignorowania aspektem życia
ludzkiego jest jego zakorzenienie w rodzinie.

7. Media a biznes
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na kwestię relacji pomiędzy sferą mediów
a sferą biznesu. Należy tu od razu stwierdzić, że sytuacja jawi się dość szczególnie, gdyż te dwie sfery w znacznej mierze łączą się i przenikają wzajemnie. Oznacza to, że znaczna część sfery mediów funkcjonuje w oparciu o model biznesowy.
Głosy krytycznie oceniające taki stan rzeczy ukazują pośrednio, że oczekiwania
wobec mediów są jednak inne niż wobec biznesu, choć po obu tych obszarach
działań społecznych oczekuje się takiego funkcjonowania, by służyły one dobru
społeczeństwa. Jak pisze Justyna Sobecka,
współczesna telewizja ma dzisiaj tylko jeden cel – sprzedać produkt, jest więc
instytucją komercyjną, a jej wartości są identyczne z wartościami rynku. Właściciele pism, rozgłośni radiowych, czy stacji telewizyjnych myślą głównie o zysku
i zarobkach. Z drugiej jednak strony ich cel jest szerszy – propagują cywilizację
materializmu praktycznego, konsumpcjonizmu i hedonizmu, faworyzowaną przez
wielkie korporacje międzynarodowe. Gazety propagujące sensację i pornografię, telewizja polująca na gwałt i przemoc, istnieją nie tylko z chęci zysku, ale ze
świadomej woli deprawowania społeczeństwa, aby stało się ono przedmiotem
cywilizacji konsumpcji, a nie przedmiotem własnej egzystencji59.

W tej wypowiedzi ukazany jest związek pomiędzy modelem funkcjonowania
mediów i biznesu a perspektywą etyczną przyjmowaną przez ludzi w nich pracujących. Krytyczne spojrzenie na aktualne oblicze mediów nie jest wyłącznie domeną nauczania społecznego Kościoła, który rzeczywiście jest aktywnym komentatorem zjawisk obecnych w sferze mediów. Jak pisze Tomasz Płudowski,
wspólne dla większości teorii normatywnych środków masowego przekazu jest
przekonanie, iż media służą interesowi publicznemu czy też dobru wspólnemu.
Oznacza to w praktyce, że nadawcy telewizyjni są czymś więcej niż producenci
żarówek czy tosterów: wprawdzie podlegają rynkowej grze ekonomicznej, ale
mają również do wypełnienia szeroko rozumianą rolę kulturotwórczą – powinni
edukować, informować oraz dostarczać rozrywki na przyzwoitym poziomie. Zasada ta jest, a przynajmniej do niedawna była, powszechnie respektowana przez
telewizje krajów Europy Zachodniej, gdzie pojęcie interesu publicznego ma długoletnią tradycję60.

J. Sobecka, Oblicze rodziny w mediach, „Wychowawca” 2002, vol. 114, nr 6, www.wychowawca.pl/miesiecznik/6_114/06.htm (data dostępu: 25.02.2011).
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T. Płudowski, Amerykańskie media: biznes jak każdy inny? [w:] Eseje o kulturze i literaturze amerykańskiej, red. T. Pyzik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001.
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Płudowski bardzo dokładnie pokazuje – na przykładzie rynku amerykańskiego – jak sfera mediów i biznesu, które wcześniej funkcjonowały w znacznym
stopniu odrębnie, z czasem i poprzez konkretne zmiany prawne przenikały się,
doprowadzając do sytuacji, która zaczyna być coraz częściej obecna w społeczeństwach w dwudziestym pierwszym wieku. Otóż bezpośrednie oparcie finansowe
mediów na wpływach z reklam zaczęło prowadzić do sytuacji, że to sponsorzy
zaczęli odgrywać coraz większą rolę w kształtowaniu programów telewizyjnych.
To reklamodawcy, jak pisze Płudowski,
starając się stworzyć jak najlepszy klimat dla swych reklam, eliminowali z telewizji wszystko to, co nie wprawiało widzów w dobry humor. W nadziei, że sympatia odbiorców do uczestników programu przeniesie się na reklamowany produkt, uciekali się nawet do słynnych już fałszerstw w teleturniejach. Chodziło
o to, by wygrał najbardziej atrakcyjny i sympatyczny uczestnik. W przeciwnym
przypadku telewidzowie mogliby odejść od odbiorników niezadowoleni, co źle
odbiłoby się na sprzedaży reklamowanego towaru61.

Wskutek takich praktyk programy stawały się czymś na kształt oprawy dla
reklamowanych produktów. Zdaniem Płudowskiego dzisiejsza sytuacja nie jest
zasadniczo odmienna od tej, która została opisana. Różnica jest jednak taka, że
obecnie nadawcy samodzielnie produkują lub nabywają programy, które mogą
przyciągnąć określonych widzów. W związku z tym czas reklamowy danego
nadawcy staje się automatycznie przedmiotem zainteresowania tych reklamodawców, których interesuje dotarcie do konkretnych odbiorców. W rezultacie takich
przemian w opisywanej tu sferze rzeczywistą staje się sytuacja, w której:
w komercyjnym systemie komunikacji masowej podstawowym zadaniem mass mediów nie jest informowanie, edukowanie, czy nawet dostarczanie rozrywki odbiorcom, ale dostarczanie owych odbiorców reklamodawcom62.

Analizowany tu problem komercjalizacji mediów nie oznacza, że model biznesowy jest ze swej natury zły, ale każe się zastanowić, czy rzeczywiście jest on właściwy jako podstawowy paradygmat regulacji sfery mediów. Prowadzi to do fundamentalnego pytania o to, czy informacja i wiedza mogą być traktowane tak jak inne
produkty, które są kupowane i sprzedawane, i czy media powinny być traktowane
jak jedna z branż rynku, na którym dominuje mechanizm podaży i popytu63.
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Ibidem.
Ibidem.
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Twierdzi się czasem, że wysokość nakładu, liczba odbiorców i sprzedanych biletów oraz dane uzyskane z analizy rynku to najlepsze wskaźniki poglądów publiczności; w istocie są to jedyne informacje
konieczne dla poprawnego funkcjonowania praw rynkowych. Nie ulega wątpliwości, że pozwalają one
usłyszeć głos rynku. Ale decyzje dotyczące treści przekazywanych przez media oraz polityki w tej
dziedzinie nie powinny być kształtowane wyłącznie przez czynniki rynkowe i ekonomiczne – czyli przez
zysk – nie można bowiem powierzyć im ochrony interesów społeczeństwa jako całości, a zwłaszcza
uprawnionych interesów mniejszości (Papieska Rada do Spraw Środków Społecznego Przekazu, Etyka
w środkach społecznego przekazu, 2000, s. 24).
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Uzasadniona jest więc w tej sytuacji obawa, że prymat paradygmatu biznesowego w funkcjonowaniu mediów jest poważnym zagrożeniem dla wypełniania
przez nie właściwych funkcji w ramach społeczeństwa. Podmioty medialne gubią
swą tożsamość i sprzeniewierzają się swej misji, gdy zaczynają funkcjonować tak
jak każde inne przedsiębiorstwo. W połączeniu z reklamodawcami i innymi podmiotami, od których finansowania uzależniają swą egzystencję, tworzą coś na
kształt konglomeratu, który w stosunku do pojedynczego odbiorcy, a nawet szerokich kręgów społecznych zajmuje pozycję dominującą. W takiej sytuacji jest bardzo prawdopodobne, że realizowany będzie scenariusz opisany przez Bagdikiana,
który pisze, że
czasopismo należące do pewnej korporacji wybiera do publikacji artykuł, który
będzie się później nadawał do przetworzenia na serial telewizyjny, nadawany
w sieci telewizyjnej należącej do tej samej korporacji. Następnie na jego podstawie powstanie film kinowy dystrybuowany przez studio filmowe należące do
tej korporacji. Filmowi towarzyszy ścieżka dźwiękowa wykonywana przez artystę spopularyzowanego przez artykuły zamieszczane w pismach należących do
korporacji oraz jego nieustanną obecność w stacjach radiowych, których właścicielem jest korporacja. Nagranie ukazuje się na płycie wytwórni będącej częścią korporacji, a film trafia później do dystrybucji w sieciach kablowych oraz
wypożyczalniach kaset video będących własnością tej samej korporacji 64.

W tym opisie sprawnego systemu produkcji i dystrybucji widać wyraźnie,
że funkcja mediów zostaje ograniczona do efektywnego i zyskownego sprzedawania towarów i usług. Ich fundamentalna rola jako środków społecznego przekazu zostaje zredukowana do bycia czymś na kształt kolejnego kanału dystrybucji.
Należy tu stwierdzić, że model funkcjonowania mediów musi mieć istotne znaczenie dla charakteru ich oddziaływania. Skoro – jak twierdził McLuhan – środek
przekazu sam jest przekazem – to podobnie będzie z logiką funkcjonowania mediów, która staje się częścią przekazu medialnego docierającego do odbiorców.
Media, które za podstawowy miernik swego funkcjonowania uznają zysk i popularność, takiej właśnie postawy uczą swych widzów, czytelników i słuchaczy.

8. Podsumowanie
Przy obecnie dominującej logice funkcjonowania mediów okazuje się, że właściwie stają się one częścią sfery biznesu zamiast być obszarem od niego niezależnym. W takim kontekście trudno się spodziewać, że media będą w stanie należycie wypełniać rolę monitorowania biznesu i upowszechniania pożądanych standardów etycznych. Być może niedostatek refleksji etycznej nad życiem gospodarczym, na który cierpią media, wynika właśnie z tego, że środkom społecznego
komunikowania trudno emitować przekaz krytycznie odnoszący się do biznesu,
64

B. Bagdikian, The Media Monopoly, Beacon Press, 1992, cyt. za: T. Płudowski, op. cit.
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którego same są częścią. Można tę kwestię podsumować stwierdzeniem, że propozycja etyki biznesu – także medialnego – jest w obecnym kontekście funkcjonowania mediów po prostu mało „medialna”.
Gdy chodzi o rodzinę, to można określić ją jako naturalnego sprzymierzeńca
w staraniach o uetycznienie życia gospodarczego, a korzystny wpływ życia rodzinnego na wyniki ekonomiczne jest możliwy do wykazania. Skoro tak jest, to
należy traktować te przekazy medialne, które promują zachowania i wartości
destabilizujące lub dyskredytujące poprawne życie rodzinne, jako osłabiające etos
rynkowy i utrudniające etyczne zachowania w biznesie.
Zasadne wydaje się stwierdzenie, że obecność rodziny jako podmiotu,
a więc istotnego punktu odniesienia dla refleksji etycznej nad gospodarowaniem, zależy od przyjmowanej perspektywy etycznej. Oznacza to, że chcąc
analizować problemy życia gospodarczego, nie pomijając tej grupy pierwotnej
(jak określał rodzinę Cooley), trzeba dokonać wyboru takiej perspektywy etycznej, która uwzględnia fundamentalny fakt obecności człowieka w społeczeństwie poprzez rodzinę.
Konkludując, należy stwierdzić, że media i biznes wkraczają obecnie w
kompetencje rodziny, i w mniejszym lub większym stopniu realizują funkcje,
jakie tradycyjnie były przypisane właśnie jej. Wszystko wskazuje jednak na to, że
odbywa się to najczęściej nie ze względu na uprzywilejowaną rolę rodziny i dla jej
dobra, ale przede wszystkim w interesie angażujących się podmiotów medialnych
i biznesowych. Każe nam to stwierdzić – gdy chcemy odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie – że mamy dziś do czynienia raczej z przedmiotowym traktowaniem rodziny przez media i biznes. Sprzyja temu zapewne obecny model mieszany w relacjach pomiędzy państwem a rodziną, który w konsekwencji okazuje
się nieskuteczny w chronieniu i zapewnianiu rodzinom odpowiednich warunków
życia i rozwoju.
Jeśli rodzina nie będzie traktowana podmiotowo, co wiąże się z akceptacją
osobowego charakteru człowieka, to ryzykujemy, że biznes stanie się sferą,
która zamiast służyć dobru człowieka, będzie obszarem jego eksploatacji i degeneracji. Wydaje się, że przejawy takiego stanu rzeczy już od dawna były i są
obecne. Przedstawiciele biznesu (bez względu na to, czy działają w branży medialnej, czy innej), dla których rodzina nie jest podmiotem, ale przedmiotem,
będą życie rodzinne – które jest przecież fundamentalnym aspektem życia ludzkiego – traktować jako „surowiec” do produkcji tego, co uznają za atrakcyjne
rynkowo. Jest to jednak strategia krótkoterminowa, gdyż podejmowanie działań
destrukcyjnych wobec rodziny stanowi w perspektywie poważne zagrożenie dla
samego rynku 65.
Konkludując, można wysunąć hipotezę, że sposób traktowania rodziny przez
media i biznes może stanowić pomocne kryterium w dokonywaniu etycznej refleksji nad ich funkcjonowaniem.

Por. K.E. Boulding, Etyka i biznes [w:] Ponad ekonomią, red. J. Grosfeld, Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa 1985, s. 68–69.
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Programy na rzecz
równowagi życia zawodowego i rodzinnego

The Work-Family Balance Programmes
The article is devoted to the problem of work-life balance. Nowadays more and
more benefits is being perceived that stem from implementation of the industrial
culture based on balance between work and life. On the other hand there are
various limitations which in some cases hinder. One of such barriers lays in
the process of communication.
Moreover, the article discuss the process of gaining competitive advantage
on the ground of the idea of work-family balance. The idea seems to be positive
especially for the employees, organisation and even the whole society, since it
can prevent the phenomenon of professional burnout. It also helps to maintain
the most efficient and the best among the employees, who are intentionally
aimed at achieving their goals in professional and personal life. The work-family balance programmes can make a positive impact on the firm’s reputation
and its perception by potential employees. The pregnant women and young
parents are presented as a group most interested in those flexible solutions and
the programmes prepared for them in LG Electronics, IBM, Decora SA, IKEA,
BZ WBK, Volkswagen Motor Polska are examined.
Keywords: work-family balance, life-family balance
JEL Classification: I13, J81
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1. Wstęp
Rynek pracy podlega nieustannym przeobrażeniom. Przede wszystkim musi się
dostosowywać do zmian związanych z niepewnością w obszarze zatrudnienia
oraz starzeniem się społeczeństwa. Z drugiej strony dostrzega się rosnące wymagania interesariuszy, do których należy zaliczyć pracowników oczekujących
od pracodawców zwrócenia większej uwagi na gratyfikacje pozafinansowe.
Jednym z najważniejszych źródeł utrzymania przewagi konkurencyjnej firmy są
właśnie jej pracownicy, którzy poza rolą zawodową odgrywają również inne,
często nie mniej ważne, funkcje społeczne. Dlatego właśnie właściciele firm
powinni być świadomi zaangażowania człowieka w różnorodne dziedziny życia
oraz powinni brać pod uwagę instytucję rodziny, która może być wsparciem
w budowaniu kariery zawodowej. Dobre relacje na linii pracodawca – pracownik owocują większą identyfikacją z miejscem pracy, brakiem poczucia zagrożenia zwolnieniem, mniejszym stresem oraz lepszym i efektywniejszym wykonywaniem obowiązków. Ta swoistego rodzaju równowaga między życiem osobistym a zawodowym przyczynia się do poprawienia morale, motywacji oraz
identyfikacji pracowniczej, a co za tym idzie – również efektywności zarządczej 1 Warto zwrócić uwagę na fakt, że pracownicy stawiający na pierwszym
miejscu zarówno życie prywatne, jak i pracę (dual-centric), w przeciwieństwie
do pracowników skoncentrowanych wyłącznie na pracy (work-centric), są
zdrowsi, o wiele bardziej zadowoleni ze swojej pracy i cechuje ich mniejsza
skłonność do tzw. wypalenia zawodowego 2.
Niniejszy artykuł jest poświęcony zagadnieniu równowagi pomiędzy życiem osobistym a zawodowym. Hołdowanie idei równowagi pomiędzy życiem
zawodowym a osobistym wpływa nie tylko na kształtowanie procesu komunikacyjnego w miejscu pracy, ale także na kierunek rozwoju firmy. Wydaje się, że
sama idea jest elementem o ładunku dodatnim, przede wszystkim dla pracowników i organizacji oraz dla całego społeczeństwa – zapobiega wypaleniu zawodowemu czy frustracji. Pomaga również zatrzymać w firmie najskuteczniejszych
i najlepszych pracowników, którzy świadomie dążą do osiągania swoich życiowych celów (osobistych i zawodowych). Propagowanie godzenia wymienionych
obszarów aktywności ma korzystny wpływ na reputację firmy oraz jej percepcję
wśród potencjalnych pracowników. Przykładem grupy pracowniczej najbardziej
zainteresowanej elastycznymi rozwiązaniami są kobiety w ciąży i młodzi rodzice; firmy LG Electronics, IBM, Decora SA, IKEA, BZ WBK i Volkswagen
Motor Polska przygotowały dla nich specjalne programy.

Grupa Tempo SC, Programy work-life balance jako narzędzie strategiczne biznesu, www.inwestycjawkadry.info.pl/download/programy_work_life_balance_jako_narzedzie_strategiczne_biznesu.pdf
(data dostępu: 15.04.2013).
2
Pracodawca z wyboru – budowanie wizerunku firmy z programem work-family balance, www.femmeritum.pl/korporacyjny/pl/articles/97 (data dostępu: 15.04.2013).
1
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2. Pojęcie i znaczenie koncepcji work-life balance oraz
wynikające z niej korzyści
Podmiotowe traktowanie pracowników ma coraz większe znaczenie na współczesnym
rynku. Sam rozwój kapitału ludzkiego, powiązany z rozwojem przedsiębiorstwa,
często jest uzależniony od warunków organizacyjnych – odpowiednie warunki pracy
przyczyniają się do większego zaangażowania pracowników w wykonywane zadania.
Praca jest podstawową formą aktywności dorosłego człowieka. Daje możliwość samorealizacji, osiągnięcia satysfakcji i zadowolenia. Spełnia funkcję rozwojową i ekonomiczną, kształtującą potrzeby finansowe jednostek i grup społecznych. Odgrywa również dużą rolę w społeczeństwie – jej brak lub nadmiar pociąga za sobą poważne skutki dla pracowników, a pogoń za coraz lepszą pracą powoduje narastające trudności w godzeniu życia zawodowego i prywatnego 3.
Z badań Europejskiej Fundacji na rzecz Doskonalenia Warunków Pracy i Życia
wynika, że: 23% mieszkańców UE po powrocie z pracy do domu jest zbyt zmęczonych, aby włączyć się w życie rodzinne; 15% stwierdziło, że ma trudności
w wywiązywaniu się z obowiązków rodzinnych z powodu zbyt dużej ilości czasu
4
przeznaczonego na pracę zawodową .

Równowaga pomiędzy życiem prywatnym a pracą jest w dzisiejszych czasach bardzo zaburzona – według „Monitora Rynku Pracy” Randstad co trzeci
polski pracownik przyznaje, że jego pracodawca wymaga od niego stałej dostępności pod mailem lub telefonem5. Można więc wysnuć wniosek, że współcześni
menedżerowie muszą szczególnie zadbać o równowagę na płaszczyźnie rodzina –
praca, aby nie utracić cennych zasobów ludzkich, które w dużej mierze są źródłem
rozwoju i satysfakcji pracodawców.
Literatura przedmiotu podaje wiele definicji równowagi pomiędzy życiem
osobistym a pracą, jednak z każdej z nich wynika, że work-life balance to przede
wszystkim sztuka zarządzania czasem zagospodarowanym na dwóch płaszczyznach, na których poprzez uruchomienie świadczeń, zmian organizacyjnych oraz
specjalnych programów interwencyjnych 6 uzyskuje się równowagę pomiędzy
pracą zawodową a życiem prywatnym.
Równowaga pomiędzy życiem osobistym a pracą w dużej mierze zależy od
kultury organizacyjnej firmy. Samo wprowadzenie idei work-life balance do strategii przedsiębiorstwa wiąże się przede wszystkim z dookreśleniem oczekiwań
A. Gliksman, J. Manczewa, Równowaga praca – życie. Aspekty prawne, społeczne i ekonomiczne,
GQS, Kraków 2010, s. 9.
4
Elastyczne formy pracy. Przewodnik dla pracodawców, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007, www.saz.org.pl/files/Elastyczne_Formy_Pracy_-_Poradnik_dla_
Pracodawcow.pdf, s. 35 (data dostępu: 16.04.2013).
5
Pracodawcy częściej ingerują w życie pracowników, www.podatki.biz/sn_autoryzacja/logowanie.
php5/artykuly/16_17157.htm?idDzialu=16&idArtykulu=17157?idDzialu=16&idArtykulu=17157&idD
zialu=16&idArtykulu=17157 (data dostępu: 16.04.2013).
6
J. Kubicka-Daab, R. Manikowski, Równowaga pomiędzy życiem osobistym a pracą zawodową [w:]
Programy praca – życie a efektywność firm, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2003, s. 234.
3

44

KAROLINA DĄBROWSKA

pracowników, ich indywidualnych potrzeb oraz z odpowiednią komunikacją.
Dodatkowo należy poinformować podmioty, które tworzą daną organizację,
o wpływie wprowadzanej koncepcji na ich przyszłe funkcjonowanie w obszarach
życia rodzinnego i zawodowego (pomoc w opiece nad dziećmi, optymalne środowisko pracy) – założenia te powinny być zawarte w misji i wizji firmy7. Kultura
organizacyjna oparta na idei work-life balance sytuuje się zatem w samym centrum
działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu8. Intencjonalne budowanie odpowiednich warunków pracy prowadzi przede wszystkim do prawidłowego
rozwoju pracowników oraz realizacji założonych strategicznych celów organizacji.
Można wyróżnić za S. Borkowską 9 główne podmioty – państwo, lokalne
władze i zakłady pracy – które wywierają wpływ na zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a pracą zawodową. Instytucje rządowe wywierają
wpływ na WLB za pomocą systemów: podatkowego, ubezpieczeń społecznych,
ochrony zdrowia, polityki społecznej (chodzi o opiekę nad chorymi lub niepełnosprawnymi członkami rodziny), regulacji prawnych (dotyczących wypoczynku
i czasu pracy). Lokalne władze mogą wspierać ideę równowagi między pracą
a życiem osobistym, zapewniając dostęp do odpowiedniej sieci transportowej,
opieki społecznej i medycznej oraz placówek szkolno-wychowawczych. Przedsiębiorstwo ma głównie wspierać kariery zawodowe swoich pracowników oraz organizować intensywność i jakość ich pracy. Rozwiązania pozwalające łączyć obowiązki osobiste i zawodowe mogą się wiązać z posiadaniem służbowego samochodu czy telefonu, z możliwością pracy w domu, pomocą w opiece nad dziećmi
lub starszymi członkami rodziny, elastyczną organizacji czasu pracy lub/i elastycznymi formami zatrudnienia10.
Mobilizujące środowisko zatrudnienia przyczynia się do wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego i poczucia satysfakcji z wypełnianych przez pracowników zadań. Stymulujące miejsce pracy wzmacnia więź osoby zatrudnionej
z przedsiębiorstwem, ponieważ podmiotowe traktowanie jednostki podkreśla jej
duże znaczenie dla organizacji. Należy się zgodzić ze stwierdzeniem J. Warzechy-Kuźmy, że
programy na rzecz godzenia życia zawodowego z osobistym stanowią znakomite
narzędzie wzmacniania postaw i morale pracowników czy zatrzymywania wiedzy
w organizacji11.

K. Rózicka, Work-life balance w odpowiedzialnej firmie, www.koalicjacr.pl/szczegoly-wpisu/items/
work-life-balance-w-odpowiedzialnej-firmie.html (data dostępu: 16.04.2013).
8
K. Długosz, Programy work-life balance a społeczna odpowiedzialność biznesu, www.plineu.org
/rownowaga/files/CSRaWLB_opinia_Dugosz.pdf (data dostępu: 16.04.2013).
9
S. Borkowska, Ile pracy, ile życia poza nią? [w:] Programy praca – życie z teorii i praktyki, red.
S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2011, s. 22–23.
10
B. Buchelt, E. Jupowicz, Zmieniający się paradygmat na rynku pracy a praktyka organizacji w zakresie
wspierania równowagi praca – życie zatrudnionych [w:] Równowaga praca – życie – rodzina, red. C. Sadowska-Snarska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008, s. 152.
11
J. Warzecha-Kuźma, Równowaga między życiem zawodowym i osobistym. Dylematy i rozwiązania
organizacyjne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, www.konferencjakz.p.lodz.pl/?download=Warzecha-Kuzma_Joanna.pdf (data dostępu: 16.04.2013), s. 14.
7
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Programy na rzecz równowagi między pracą a życiem osobistym służą zapewnieniu racjonalnego wykorzystania czasu, sprzyjają więc możliwości odgrywania przez człowieka ról rodzinnych i zawodowych (poprawa jego funkcjonowania w obu wymienionych sferach). Są one bardzo istotne dla kobiet w ciąży –
dają swoistego rodzaju poczucie bezpieczeństwa w tym ważnym okresie oraz
umożliwiają powrót do aktywności zawodowej po zakończeniu urlopu macierzyńskiego (biorąc pod uwagę taką możliwość, pracownicy dużo łatwiej podejmują
decyzję o powiększeniu rodziny). Dodatkowo można wyróżnić pozytywne skutki
programów WLB dla wszystkich zatrudnionych: możliwość poszerzania wiedzy
zawodowej i podnoszenia umiejętności, możliwość samorealizacji, dbałość o stan
zdrowia i kondycję fizyczną oraz zasłużony odpoczynek – godzenie rozwoju zawodowego z życiem osobistym niweluje coraz częściej występujący problem
społeczny – wypalenie zawodowe. Warto podkreślić, że spełnienie człowieka
w sferze prywatnej przekłada się na realizację celów organizacji w wyniku większego zaangażowania w wypełnianie obowiązków zawodowych.
Tendencje związane z równoważeniem energii i czasu poświęcanych pracy
i rodzinie mają pozytywny wydźwięk w przypadku funkcjonowania organizacji
jako całości. Elastyczne rozwiązania wprowadzane w miejscu pracy skupiają się
głównie na zmniejszaniu kosztów związanych z rotacją pracowniczą (rekrutacją
i szkoleniem nowo zatrudnionych osób) oraz z problemami zdrowotnymi i absencją podwładnych12. Eksperci13, którzy obserwują rynek pracy, wskazują również
inne korzyści dla organizacji wynikające ze stosowania idei work-life balance:
budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa (jako odpowiedzialnej organizacji dbającej o swoich pracowników), znaczny spadek kosztów działalności,
podniesienie poziomu odpowiedzialności pracowników za firmę oraz ich identyfikacji z nią, zwiększenie poziomu kreatywności i zaangażowania, utrzymanie dotychczas zatrudnionych osób i możliwość przyciągnięcia nowych.
Podsumowując dotychczasowe rozważania, można wyróżnić podstawowe
korzyści ze stosowania programów na rzecz równowagi między pracą a życiem
osobistym. W przypadku pracowników zawierają się one w następujących kategoriach: satysfakcja wynikająca z zaspokojenia potrzeb zawodowych i osobistych,
profilaktyka wypalenia zawodowego, szansa w obszarze rozwoju osobowego,
poczucie bezpieczeństwa na zajmowanym stanowisku oraz łagodzenie konfliktów
na linii rodzina – praca. Korzyści z programów WLB dla organizacji dotyczą
przede wszystkim: pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, ograniczenia absencji pracowników, terminowości realizacji powierzanych zadań, motywacji do
pracy, lepszej asekuracji inwestycji w rozwój zawodowy zatrudnionych i dodatkowo – pozyskiwania naprawdę wartościowych pracowników i zatrzymania ich
jak najdłużej w firmie. Można stwierdzić, że tematy związane z równowagą pomiędzy życiem osobistym a pracą stają się kluczem do uzyskania i utrzymania
konkurencyjnej pozycji na współczesnym rynku. Są podstawą prawidłowego
funkcjonowania stron stosunku pracy – pracodawców i pracowników. Kryterium
12

Work-life balance w odpowiedzialnej firmie, op. cit.
Równowaga między pracą a domem, www.m.cxo.pl/news/378678/Rownowaga.miedzy.praca.a.domem.html (data dostępu: 16.04.2013).
13
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WLB jest wskazywane jako niezwykle istotne przez liczną grupę studentów i potencjalnych pracowników w rankingach i badaniach, które dotyczą oczekiwań
w stosunku do przyszłych pracodawców14 (Inwestor w Kapitał Ludzki, Ogólnopolski Ranking Pracodawców „Kompas”, Ogólnopolski Ranking „Kariera z pracodawcą”, Pracodawca Roku). Działania w ramach idei work-life balance są uzależnione od wielu czynników, spośród których najważniejszy jest prawidłowy proces
jej wdrożenia.

3. Programy WLB jako element przewagi konkurencyjnej oraz
ograniczenia wynikające z ich stosowania
Wiele firm funkcjonujących na współczesnym rynku pracy wykorzystuje ideę
WLB jako element budujący wizerunek przyjaznego, odpowiedzialnego i pozytywnego pracodawcy. Ma to zagwarantować zainteresowanie kreatywnych i młodych osób, które wkraczają na rynek i poszukują zatrudnienia, patrząc przy tym
przede wszystkim na harmonię pomiędzy życiem prywatnym a pracą. Firma zapewniająca taką równowagę staje się atrakcyjna. Programy praca – życie definiowane są przez J. Warzechę-Kuźmę jako szereg działań edukacyjnych, doradczych
i wspierających, podejmowanych przez pracodawców na rzecz pracowników 15 .
Wpływają one na poprawę warunków pracy, a przede wszystkim na nieustanny
rozwój kapitału ludzkiego. Różnorodne programy dotyczące tej idei przynoszą
następujące korzyści: zapobiegają konfliktom rodzinnym, sprzyjają lepszej kondycji psychicznej i fizycznej, pomagają racjonalnie wykorzystać czas, integrują
indywidualne cele pracowników z celami organizacji, stabilizują zatrudnienie,
ograniczają absencję, przyczyniają się do poprawy reputacji firmy, do wzrostu
zadowolenia klientów oraz zaangażowania zatrudnionych w poprawę warunków
pracy. Łatwo zauważyć sprzężenie zwrotne pomiędzy obszarem pracy zawodowej
a życiem osobistym – samopoczucie pracownika wpływa bezpośrednio na efektywność wykonywanej przez niego pracy. Zatem zarządzanie zasobami ludzkimi
w organizacjach za pomocą programów praca – życie niesie ze sobą korzyści
społeczne i ekonomiczne.
Programy na rzecz równowagi między pracą a życiem osobistym muszą być
dostosowane przede wszystkim do oczekiwań pracowników i strategii firmy.
Istnieje zależność między celami programów a obszarami jakości pracy i życia 16.
Przykładowo – w przypadku młodych rodziców bardzo pomocne są przedszkola
przyzakładowe, zaś dla menedżerów ważne jest eliminowanie czynników stresogennych. Zdaniem D. Lewickiej rozwiązania te są zwykle oparte na współudziale
Pierwsze kroki na rynku pracy. Ogólnopolskie badanie studentów i absolwentów www.deloitte.com/
assets/DcomPoland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/PL_pierwsze%20
kroki%20na%20rynku%20pracy_maj_2010.pdf (data dostępu: 16.04.2013).
15
J. Warzecha-Kuźma, op. cit., s. 7.
16
S. Borkowska, O równowagę między pracą i życiem: Unia Europejska – Polska [w:] Programy
praca – życie a efektywność..., op. cit., s. 24.
14
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pracowników w ich tworzeniu, przez co uzyskuje się ich dużą akceptację i dostosowanie do potrzeb zainteresowanych17.
Zanim organizacja wdroży jakiekolwiek inicjatywy w obszarze WLB, powinna obiektywnie przeanalizować wszystkie istotne aspekty, które mają wpływ
na omawianą ideę. Według S. Borkowskiej etapy tworzenia właściwie skonstruowanych programów praca – życie powinny być następujące18:
(1) badanie struktury społeczno-demograficznej zatrudnienia;
(2) analiza wyników określonych ocen, czyli efektów pracy: ocena potencjału
rozwojowego pracowników;
(3) analiza interesów, potrzeb, oczekiwań pracowników;
(4) badanie satysfakcji pracowników i przyczyn jej braku;
(5) analiza celów zadań firmy względem komórek wewnętrznych, ewentualnie
pojedynczych pracowników szczególnie ważnych dla firmy;
(6) analiza pakietów wynagrodzeń pod kątem trafności proporcji pomiędzy
ich głównymi modułami, a w szczególności udziału beneficjentów (w tym
świadczeń dodatkowych);
(7) analiza porównawcza kafeterii z potrzebami i oczekiwaniami pracowników;
(8) opracowanie zmodyfikowanych kafeterii i całych pakietów wynagrodzeń
dla poszczególnych komórek, grup pracowników i ewentualnie pojedynczych pracowników;
(9) opracowanie projektu działań pozamaterialnych, podnoszących satysfakcję pracowników i sprzyjających równowadze pracy i życia;
(10) konsultowanie całości programów praca – życie;
(11) ewentualna korekta;
(12) wdrażanie.

Z opisu poszczególnych etapów wynika, że jednym z najważniejszych elementów jest określenie przyczyn braku równowagi, a prewencja jest dopiero następnym krokiem. Wprowadzenie efektywnych programów praca – życie wymaga
współdziałania wszystkich podmiotów włączonych w proces zarządzania zasobami
ludzkimi 19 . Informacja dla pracowników dotycząca wdrażanych koncepcji oraz
odpowiedni proces komunikacji w przedsiębiorstwie mają na celu niwelowanie
oporu pracowników wobec zmian, a tym samym danie szansy na adaptację i przystosowanie się do nowych warunków pracy i powstałych rozwiązań. Programy
WLB mają na celu takie ukształtowanie czasu pracy, aby zatrudnieni mieli możliwość pogodzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Inwestycja w programy work-life balance to dla organizacji sposób, by mieć efektywnych i niesfrustrowanych pracowników20 – im bardziej dogodne warunki pracy, im więcej wypoczynku, tym lepsze wyniki działania oraz większa motywacja.

D. Lewicka, Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia,
mierniki, PWN, Warszawa 2010, s. 234.
18
S. Borkowska, O równowagę..., s. 26.
19
Ibidem, s. 27.
20
S. Rogala-Marciniak, Bezpieczna przestrzeń, „Personel i zarządzanie” 2011, nr 6, s. 60.
17
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Programy praca – życie przyczyniają się bowiem z jednej strony do akumulacji
kapitału ludzkiego poprzez poprawę zdrowia i motywacji pracowników, a z drugiej – poprzez zwiększenie poziomu lojalności pracowników, co owocuje wydłużeniem ich okresu stażu w firmie oraz wzrostem ich wartości dla pracodawcy21.

Jednakże należy wziąć pod uwagę fakt, że przy wprowadzaniu koncepcji
work-life balance w organizacji mogą wystąpić liczne ograniczenia o różnorodnym podłożu, związane głównie z wdrażaniem właściwej kultury organizacyjnej.
Z obserwacji wynika, że pewnych rodzajów pracy nie można łączyć z elastycznymi warunkami funkcjonowania. Ewentualne ograniczenia mogą być również
efektem konserwatywnego podejścia zatrudnionych do zaproponowanych zmian,
gdyż wywołują one opór, obawy, niepokoje, lęk i frustracje22. Potencjalne ograniczenia tkwią również w postawach pracodawców, którzy obawiają się, że gdy
wprowadzą elastyczne zatrudnienie dla pewnej grupy pracowników, może to zostać negatywnie ocenione przez pozostałych lub pomylone ze zjawiskiem uprzywilejowania, co w przyszłości może się stać źródłem konfliktów w organizacji23.
W wielu przypadkach jako reakcja na wdrożenie programów pojawia się też duży sceptycyzm ze strony pracowników, którzy obawiają się, że wprowadzenie
elastycznego czasu pracy czy dzielenia etatów może być później wykorzystane do
redukcji zatrudnienia24.

Zalety stosowania różnorodnych rozwiązań służących godzeniu obowiązków
rodzinnych z zawodowymi powinny być upowszechniane zarówno w ramach
kampanii medialnych, jak i w trakcie szkoleń dla pracodawców i związków zawodowych25. Niektórzy pracodawcy nie są świadomi korzyści płynących z wprowadzenia rozwiązań WLB. Przywiązanie do tradycyjnych form pracy często sprawia,
że nie dostrzegają możliwości stosowania nowatorskich metod mających na celu
zwiększenie konkurencyjności organizacji na współczesnym rynku pracy. Jednocześnie powstaje wiele obaw związanych ze stosowaniem koncepcji WLB – jest
ona czasem nadmiernie wykorzystywana przez zarządy organizacji w celu budowania pozytywnego wizerunku26.
Reasumując idea work-life balance z jednej strony pojawia się w firmach
o odpowiedniej kulturze organizacyjnej, z drugiej zaś jej poprawne stosowanie
okazuje się skutecznym elementem przewagi konkurencyjnej w zmieniającym się
P. Bochniarz, Programy praca – życie jako sposób budowania kapitału ludzkiego organizacji [w:]
Programy praca – życie a efektywność..., op. cit., s. 44.
22
I. Kołodziejczyk-Olczak, A. Rogozińska-Pawełczyk, Godzenie życia osobistego z życiem zawodowym w firmach z sektora MŚP [w:] Równowaga praca – życie – rodzina, op. cit., s. 143.
23
Elastyczne formy zatrudnienia – czy nadal są niedoceniane przez pracodawców i pracowników?,
www.managernaobcasach.pl/start/aktualnosci/71-aktualnosci/734-elastyczne-formy-zatrudnienia-czynadal-s-niedoceniane-przez-pracodawcow-i-pracownikow (data dostępu: 17.04.2013).
24
A. Woźniakowski, Równowaga między pracą i życiem w kulturze organizacyjnej nastawionej na
efekty [w:] Programy praca – życie a efektywność..., op. cit., s. 104.
25
B. Balcerzak-Paradowska, Ocena kierunków zmian w polityce rodzinnej w Polsce w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym [w:] Równowaga praca – życie – rodzina, op. cit., s. 32.
26
A. Woźniakowski, op. cit., s. 106.
21
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otoczeniu. Zapewnia ona wiele długofalowych korzyści zarówno dla pracowników (optymalne warunki pracy oraz poczucie bezpieczeństwa), jak i dla pracodawców (przyczynia się do wzrostu produktywności przedsiębiorstwa).

4. Programy work-life balance na rzecz młodych rodziców oraz
kobiet w ciąży
Jest wiele grup, wobec których firmy mogą podejmować szereg dobrych praktyk
związanych z godzeniem obowiązków zawodowych i rodzinnych – w szczególności należą do nich młodzi rodzice, a przede wszystkim kobiety. Powrót z urlopów
macierzyńskich oraz wychowawczych to nierzadko powód stresu dla młodego
pracownika, dlatego właśnie zatrudniający powinni stwarzać takie warunki, aby
młodzi rodzice mogli łączyć dotychczasowe obowiązki zawodowe z nową rolą
opiekuna. Można wprowadzić dla nich kilka udogodnień: wykonywanie pewnych
zadań związanych z pracą w domu, pracę w częściowym wymiarze godzinowym,
można utworzyć przedszkole przyzakładowe. Na uwagę zasługują również działania firm w zakresie: utrzymywania stałego kontaktu z zatrudnionymi, którzy przebywają na różnego rodzaju urlopach, możliwości korzystania w tym czasie z zasobów organizacyjnych (telefonów i komputerów) oraz fundowania podarunków
z okazji narodzin dziecka27.
Na rynku funkcjonuje wiele firm, które wdrażają zasadę „firma przyjazna rodzinie”. Należy do nich grupa LG Electronics28, angażująca się w proces wspierania rozwoju zawodowego swoich pracowników, poczynając od rekrutacji poprzez
system związany z ocenianiem i nagradzaniem. Proponowane są rozwiązania
w zakresie koncepcji WLB na siedmiu szczeblach: rozrywka (ośrodki wypoczynkowe i grupy nieformalne), ochrona kobiet w ciąży i na urlopach macierzyńskich
(pokój do wypoczynku i karmienia piersią, udogodnienia pod kątem opieki nad
dzieckiem, urlop macierzyński), mieszkanie i stabilizacja życiowa (pożyczki na
zakup mieszkania lub domu, zwrot kosztów przeprowadzek krajowych, świadczenia pieniężne z okazji narodzin dziecka lub zasiłki pogrzebowe, opieka zdrowotna
(zwrot kosztów leczenia, grupowe ubezpieczenia pracowników, płatne zwolnienia
lekarskie i centrum porad), edukacja (stypendia, programy edukacyjne, specjalne
wykłady), świadczenia wymagane przez prawo (m.in. składka i system emerytalny) oraz pozostałe dodatki (promocja zdrowia, rozwój osobisty, dofinansowywanie wakacji, zakup okolicznościowych prezentów).
Firmą przyjazną kobietom jest również IBM29, światowy lider na rynku zaawansowanych technologii informatycznych. W ramach idei WLB wdraża program „Będziemy w kontakcie”, ułatwiający młodym matkom powrót do struktur
firmy dzięki stałemu utrzymywania kontaktu w czasie absencji macierzyńskiej
M. Czernecka, Mama w pracy (2), „Personel i Zarządzanie” 2010, nr 3, s. 34–35.
Corporate Culture / Work-life balance, www.lg.com/global/sustainability/employee/corporate-cultu-rework-life-balance (data dostępu: 20.04.2013).
29
IBM firma przyjazna kobiecie, www-05.ibm.com/pl/responsibility/ibm.html (data dostępu: 20.04.2013).
27
28
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i wychowawczej (każda kobieta dostaje osobisty komputer, telefon komórkowy).
Oferowane są również szkolenia w zakresie zarządzania czasem, radzenia sobie ze
stresem oraz „Poradnik młodej pracującej matki”. Organizacja ta umożliwia zatrudnionym pogodzenie spraw zawodowych z rodzinnymi, zapewniając m.in.
opiekę medyczną dla całych rodzin, wyjazdy kolonijne i półkolonie dla dzieci;
prowadzi też portal z poradami.
Przedsiębiorstwem, które również nie pozostaje obojętne na potrzeby rodzin,
jest producent artykułów do wykończeń wnętrz Decora SA30. Realizuje ono program (oparty na wartościach takich jak efektywność, współpraca, szacunek,
uczciwość, elastyczność, odwaga i zaufanie) „Jestem mamą i pracuję”. Inicjatywa
ta zaowocowała akcją „Prenumerata dla mam”, w ramach której kobiety przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych otrzymują biuletyn oraz
upominki dla nowo narodzonego dziecka. Firma przyczynia się do propagowania
przyjaznej kultury organizacyjnej, dbając o kapitał ludzki, który jest w niej traktowany podmiotowo.
Rozwiązania sieci sklepów IKEA31 w ramach WLB zasługują na uwagę choćby ze względu na zdobycie przez tę firmę nagród w konkursach „Mama w pracy
2010” oraz „Great Place To Work”. Do rozwiązań tych należą płatne 30-dniowe
urlopy po narodzinach dziecka, które mogą być wykorzystane również przez ojca,
pierwszeństwo matek w planowaniu urlopów i ustalaniu grafików, kompleksowa
opieka medyczna dla całej rodziny (po uiszczeniu niewielkiej opłaty), możliwość
wykonywania pracy zdalnej, dofinansowania do podręczników i wyjazdów wakacyjnych dla dzieci w wieku szkolnym. Wszystkie oferowane zatrudnionym udogodnienia mają wpływ na produktywność i wydajność pracy oraz sprzyjają punktualności i ograniczeniu absencji.
Kolejną firmą działającą obecnie na rzecz kobiet jest Volkswagen Motor Polska32, w której jest realizowany program „Przyszła mama”. Pozwala on kobietom
w ciąży indywidualnie zarządzać czasem swojej pracy. Dzięki temu programowi
przedsiębiorstwo zostało jednym z finalistów w konkursie „Firma przyjazna matkom”.
Organizacją sprzyjającą mamom jest też Bank Zachodni WBK33, w którym
większą część zatrudnionych stanowią młode kobiety. To właśnie dla nich od 2008
r. bank wprowadził „Politykę wspierającą kobiety w okresie ciąży i macierzyństwa”,
w ramach której pracownicom przysługują: 3-tygodniowy dodatkowy płatny urlop,
uelastycznienie czasu pracy bezpośrednio po powrocie na stanowisko, miesięczny
okres adaptacji. Aby utrzymać stały kontakt z pracownicami, przez cały okres urloJestem mamą i pracuję, www.decora.pl/pl/o_firmie/odpowiedzialnosc_spoleczna/jestem_mama_i_
pracuje (data dostępu: 20.04.2013).
31
IKEA Group Sustainability Report FY12, www.ikea.com/ms/pl_PL/about_ikea/index.html (data
dostępu: 20.04.2013); M.W. Kopertyńska, J. Mirosław, A. Smoder, W. Zając, Studia przypadków;
kształtowanie WLB [w:] Programy praca – życie z teorii..., op. cit., s. 202–205.
32
Społeczna odpowiedzialność Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, www.vwmp.com.pl/
misja_pliki/BROSZURA_CSR.pdf (data dostępu: 20.04.2013).
33
M.W. Kopertyńska, J. Mirosław, A. Smoder, W. Zając, Studia przypadków; kształtowanie WLB [w:]
Programy praca – życie..., op. cit., s. 199–202; Bank przyjazny mamom w BZ WBK, www.ciop.pl/23308.html (data dostępu: 21.04.2013).
30
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pu macierzyńskiego i wychowawczego bank wysyła broszury zawierające aktualne
informacje dotyczące organizacji i felietony związane z życiem rodzinnym.
Powyższe przykłady pokazują istotę programów adresowanych do kobiet
w ciąży, młodych mam i rodziców. Działania podejmowane przez organizacje
skupiające się na idei godzenia życia rodzinnego z zawodowym dotyczą w tych
przypadkach wsparcia kobiet, które decydują się na macierzyństwo i wracają po
porodzie do pracy, oraz elastycznego podejścia do organizacji czasu pracy.
Wprowadzanie programów WLB przynosi organizacji korzyści nie tylko w aspekcie społecznym, ale również ekonomicznym (obniżenie kosztów rekrutacji, selekcji i adaptacji nowych pracowników).

5. Zakończenie
Jasne jest, że interesy przedsiębiorstwa i zatrudnionych w nim ludzi muszą być
nierozerwalne. Sukcesy na dzisiejszym rynku pracy są uzależnione od umożliwienia pracownikom samorealizacji i od ich motywowania, a jednym z wielu czynników pozwalających na pozyskiwanie i utrzymywanie podwładnych jest właśnie
równowaga między ich życiem osobistym a zawodowym. Godne uwagi wydaje
się to, że efektywność rozwiązań WLB jest uzależniona od kilku podstawowych
kryteriów: sprecyzowania oczekiwań i potrzeb podwładnych, odpowiedniej komunikacji w organizacji oraz pełnego zaangażowania obu zainteresowanych stron.
Z drugiej strony warto podkreślić, że obecna sytuacja gospodarcza nie napawa optymizmem – dynamika zmian na rynku pracy jest bardzo duża, co wiąże się
ze zmiennymi warunkami pracy i wymaganiami pracodawców. Wynika to np.
z konieczności obniżania kosztów funkcjonowania organizacji oraz postępu technicznego 34. Niektóre firmy 35 świadomie zdecydowały się na odejście od trendu
WLB36 i nie komunikują go swoim obecnym i przyszłym pracownikom, biorąc
pod uwagę specyfikę pracy (projekty w większym niż standardowy wymiarze
pracy oraz wyjazdowe). Możliwe jest również to, że w firmach, które celowo nie
wdrażają takich programów, nadrzędną wartość przypisuje się uzyskaniu jak najlepszego wyniku finansowego, bez względu na zadowolenie pracowników.
Dla podkreślenia wagi omawianego tematu warto na koniec zacytować opowieść autorstwa Jamesa Pattersona z utworu Suzanne’s Diary for Nicholas 37
i zastanowić się nad jej sensem w odniesieniu do życia każdego człowieka.
Wyobraź sobie, że życie jest grą, podczas której żonglujesz pięcioma piłeczkami.
Są to: praca, rodzina, zdrowie, przyjaciele i uczciwość. Przez cały czas starasz
B. Babczyński, Work-life balance, czyli zachowaj równowagę, www.wup.lodz.pl/files/ciz/work_
life_balance.pdf (data dostępu: 04.04.2014).
35
Pracodawca równych szans, www.pwc.pl/pl/o-nas/pracodawca-rownych-szans/index.jhtml (data dostępu: 04.04.2014).
36
P. Berłowski, Czy programy work-life balance to tylko moda?, „Personel i Zarządzanie” 2014, nr 1,
s. 14–19.
37
www.life-o-life.blogspot.com/2006/11/story-of-five-balls.html (data dostępu: 25.04.2013).
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się utrzymać je wszystkie w powietrzu. Nagle pewnego dnia dochodzisz do wniosku, że praca to piłka z gumy. Nawet jeżeli ją upuścisz, odbije się i wróci. Pozostałe cztery – rodzina, zdrowie, przyjaciele i uczciwość – zostały wykonane ze
szkła. Gdy któraś z nich upadnie, nieodwracalnie porysuje się, pęknie lub, co
gorsza, może się nawet rozbić. Dopiero gdy człowiek zrozumie naukę płynącą
z opowiastki o pięciu piłeczkach, może zacząć pracować nad zachowaniem w życiu niezbędnej równowagi.
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Od Harmela do Ouimeta
– przedsiębiorczość etyczna w praktyce

From Harmel to Ouimet – ethical entrepreneurship in practice
The article presents an analysis with the method of phenomenological praxeology
of two concepts of entrepreneurship: the nineteenth-century concept of Leon Harmel and that of J.-Robert Ouimet. The ontological-ontic coherence functions as
the main practical directive of phenomenological praxeology, according to which
it is necessary to preserve the ontological-ontic coherence of management in order
to ensure the high efficiency of an enterprise and high level of ethics in its command structures. The analysis leads to the conclusion that Harmel’s and Ouimet’s
concepts, based on promoting dignity and servant leadership, ensure the ontological-ontic coherence of management and can be seen as a model (as a paradigm) of ethical
entrepreneurship.
Keywords: phenomenological praxeology, phenomenological lens, ontologicalontic coherence, ethical entrepreneurship, servant leadership, values
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1. Wprowadzenie
W artykule prezentuję zastosowanie metody prakseologii fenomenologicznej do
analizy dwóch koncepcji przedsiębiorczości: dziewiętnastowiecznej koncepcji
Leona Harmela i współczesnej koncepcji J.-Roberta Ouimeta. Podstawową dyrektywą praktyczną prakseologii fenomenologicznej jest spójność ontologiczno-ontyczna (koherencja) działania. Zgodnie z tą dyrektywą dla zapewnienia wysokiej efektywności i etyczności funkcjonowania przedsiębiorstwa niezbędne
jest zachowanie spójności ontologiczno-ontycznej zarządzania. Przeprowadzona
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w artykule analiza ma dać odpowiedź na pytanie, czy koncepcje (filozofie) przedsiębiorczości Leona Harmela i J.-Roberta Ouimeta zapewniają uzyskanie spójności ontologiczno-ontycznej zarządzania i czy mogą służyć za wzorcowe modele
przedsiębiorstwa.

2. Prakseologia fenomenologiczna jako podstawa
epistemologiczno-metodologiczna nauk o zarządzaniu
W analizie współczesnej przedsiębiorczości, zdominowanej przez model kapitalizmu menedżerskiego, użyteczna jest ontologia Martina Heideggera. Heidegger
stwierdza, że człowiek (jestestwo) dysponuje bogatym zasobem wykładni swojej
egzystencji:
Filozoficzna psychologia, antropologia, etyka, „polityka”, poezja, biografia i historiografia zajęły się na różne sposoby i w zmiennym zakresie zachowaniami,
zdolnościami, siłami, możliwościami i losami jestestwa. Pozostaje jednak pytanie,
czy owych wykładni dokonano równie źródłowo w porządku egzystencjalnym, jak
źródłowe były one zapewne w porządku egzystencyjnym. Oba te porządki nie muszą koniecznie iść ze sobą w parze, ale też się nie wykluczają. Jeśli inaczej pojąć
możliwość i konieczność poznania filozoficznego, wówczas egzystencyjna wykładnia może wymagać egzystencjalnej analityki. Dopiero gdy podstawowe struktury
jestestwa zostaną zadowalająco opracowane przy wyraźnej orientacji na sam problem bycia, dotychczasowy wynik wykładni jestestwa uzyska egzystencjalne uprawomocnienie1.

To rozróżnienie Heideggera było dla mnie inspiracją w tworzeniu „soczewki
fenomenologicznej”, głównej metody prakseologii fenomenologicznej (fenomenologii zarządzania)2. Używam także terminu „perspektywa fenomenologiczna”,
który obejmuje większy horyzont czasowy i kontekst kulturowy, podobnie jak
„koło hermeneutyczne” (u Heideggera jest to ekstatyczna struktura czasowości,
która jest jednością trzech ekstaz: byłości, współczesności i przyszłości). Soczewka fenomenologiczna (perspektywa fenomenologiczna) skupia to, co ontologiczne
i to, co ontyczne, egzystencjalne i egzystencyjne – w sensie Heideggerowskim.
Soczewka pozwala na dokładniejsze ujęcie przedmiotu (problemu) poddanego
analizie – „wejrzenie” (wgląd, refleksja, rozwaga, męstwo) z perspektywy filozoficznej (ontologicznej) i z perspektywy nauk szczegółowych (ontycznej). Jest ona
użytecznym instrumentem badawczym w diagnozie i doskonaleniu różnych systemów złożonych. Jako metametoda pozwala na ogląd badanego przedmiotu
z różnych perspektyw, a zarazem pełni funkcję „spoiwa”, które łączy różne perspektywy badawcze.

1
2

M. Heidegger, Bycie i czas, PWN, Warszawa 2008, s. 28.
Zob. B. Bombała, Fenomenologia zarządzania. Przywództwo, Difin, Warszawa 2010.
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Rys 1. Porządkująca funkcja soczewki fenomenologicznej
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Źródło: opracowanie własne.

Jednym z zastosowań soczewki fenomenologicznej jest jej funkcja porządkująca. Soczewka fenomenologiczna pozwala na przykład porządkować dorobek
teorii organizacji i zarządzania na zasadzie kontinuum: paradygmat – teoria –
koncepcja – zasada – metoda – technika (rys. 1). Funkcja porządkująca soczewki
ma także walor praktyczny – jest ważna w praktyce projektowania i zarządzania
zmianami, zapewnia bowiem spójność podjętych działań – spójność ontologiczno-ontyczną (ang. ontological-ontic coherence), która jest podstawową dyrektywą praktyczną prakseologii fenomenologicznej. Nawiązuję tu do pojęcia „poczucia koherencji” Antonovsky’ego, nie tylko w wymiarze subiektywnym (dla danej
osoby), lecz i obiektywnym (intersubiektywnym i kulturowym) 3 . Taką spójną
ontologicznie i ontycznie koncepcją jest gemba kaizen – filozofia i technika zarządzania zarazem (rys. 2) 4 . Spójność tego typu koncepcji jest zachowana we
właściwej dla niej kulturze, stąd trudności w przeniesieniu jej do innej. Udaną
próbą przeniesienia japońskiej kultury zarządzania do kultury amerykańskiej jest
teoria „Z” Williama Ouchiego5.

„Poczucie koherencji” jest kluczowym pojęciem w koncepcji salutogenetycznej Aarona Antonovsky’ego. Twierdzi on, że człowiek jest ciągle narażony na stresujące zdarzenia, na które reaguje, by
zachować dynamiczną równowagę i zdrowie. Według Antonovsky’ego poczucie koherencji (sens of
coherence) jest podstawą zdrowia i aktywności człowieka, ponieważ pozwala radzić sobie ze stresem,
lepiej znosić różne obciążenia i łatwiej pokonywać choroby. Na poczucie koherencji składają się trzy
wymiary. Pierwszy z nich, wymiar poznawczy, to poczucie zrozumiałości (comprehensibility) wynikające z tego, że postrzegamy napływające informacje jako uporządkowane, spójne, dzięki czemu mamy
poczucie, że jesteśmy w stanie zrozumieć to, co się dzieje, i przewidzieć, jak to się dalej potoczy.
Drugi, wymiar poznawczo-instrumentalny, dotyczy poczucia zaradności – sterowalności (menageability) i wynika z przekonania, że mamy dostęp do zasobów potrzebnych, by poradzić sobie z sytuacją.
Może to być Bóg lub inny autorytet, wsparcie wspólnoty, ale też dostęp do innych zasobów. Dzięki
temu człowiek ma poczucie, że jest w stanie sprostać różnym wyzwaniom. Trzeci wymiar ma charakter emocjonalno-motywacyjny, jest to poczucie sensowności (meaningfulness), które odnosi się do
tego, w jakim stopniu czujemy, że nasze życie ma sens, a pojawiające się wyzwania warte są zaangażowania. Osoby z wysokim poczuciem sensowności podejmują różne zadania i są gotowe do intensywnego wysiłku na rzecz ich realizacji. Poczucie koherencji jest zatem systemem przekonań o sobie,
świecie i wzajemnych relacjach. Badania potwierdzają, że osoby z poczuciem koherencji lepiej radzą
sobie z wymaganiami, podejmują bardziej aktywne strategie uporania się z trudnościami, potrafią
korzystać z posiadanych zasobów (A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia, Fundacja IPN,
Warszawa 1996).
4
M. Imai, Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, MT Biznes,
Warszawa 2006.
5
W.G. Ouchi, Theory Z, Avon Books, New York 1981.
3
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Rys 2. Spójność ontologiczno-ontyczna gemba kaizen
to, co ontologiczne

filozofia

to, co ontyczne

gemba kaizen

technika

Źródło: opracowanie własne.

Dla powodzenia w zarządzaniu zmianami (zarządzaniu projektem) niezbędna
jest koherencja (zrozumiałość, sterowalność, sensowność) między projektem a rzeczywistością społeczną (oczekiwaniami społecznymi). Szczególne znaczenie ma
poczucie sensowności wykonywanej pracy – na co zwraca uwagę C. William Pollard, prezes Firmy The Service Master Company 6 . Taka koherencja zachodzi
w modelu korporacji Harmela i „Naszym Projekcie” J.-Roberta Ouimeta, zabrakło
jej natomiast w nieudanym „projekcie komunistycznym”7.
Konieczność zapewnienia spójności ontologiczno-ontycznej uświadamia, że
nie możemy przypadkowo łączyć pewnych elementów wybranych koncepcji, np.
wprowadzać upełnomocniania pracowników do kultury biurokratycznej, czy projektując system wysokiej jakości TQM, łączyć go z tradycyjną kontrolą biurokratyczną. W rezultacie możemy bardziej racjonalnie zarówno prowadzić badania
organizacji, jak i usprawniać ich funkcjonowanie.
Metoda fenomenologiczna jest szczególnie przydatna do analizy przywództwa
i związanych z nim zagadnień: komunikacji interpersonalnej, motywacji, wpływu
społecznego, zachowań organizacyjnych 8 . Jedną z ważnych inspiracji w analizie
przywództwa jest fenomenologiczna antropologia Maxa Schelera, z ideą „moralnego wzlotu”9.
Rys 3. Uczenie się w soczewce fenomenologicznej
to, co ontologiczne

iluminacja

to, co ontyczne

inspiracja

interpretacja

Źródło: opracowanie własne.

Drugim instrumentem, który pozwala na syntezę i praktyczne zastosowanie
różnych ujęć, jest formuła „3i” (rys. 3). Ma ona podwójne zastosowanie: w procesie

C.W. Pollard, Przywódca, który służy [w:] Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 1997, s. 244.
Zob. B. Bombała, Fenomenologia polskiej transformacji, „e-Politikon” 2012, nr 1.
M. Harciarek, Metoda fenomenologiczna w badaniu kapitału ludzkiego i społecznego, „Zarządzanie”
2011, nr 3, s.118–129.
9
B. Bombała, Zastosowanie fenomenologii „moralnego wzlotu” Maxa Schelera do analizy przywództwa, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2012, t. 15, s. 325–338.
6
7
8
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dydaktycznym i w doskonaleniu organizacji . Tworzą ją trzy pojęcia-metafory:
interpretacja, inspiracja, iluminacja. Interpretacja jest odmianą metody hermeneutycznej i służy do powiększenia zasobów wiedzy studenta przez krytyczną analizę
literatury przedmiotu. Inspiracja, która jest odmianą metody fenomenologicznej,
poprzez pogłębione studium przypadku służy do definiowania problemów (poszukiwania ich istoty) i nabywania umiejętności diagnostycznych. Iluminacja, która
jest odmianą metody heurystycznej, pomaga w twórczym projektowaniu, tj. służy
do wzmacniania wiary we własne możliwości i budowania kompetencji. W procesie dydaktycznym można wyróżnić dwa etapy: poznawczy i inwencyjny (twórczy). Pierwszy służy do zgłębienia wiedzy już istniejącej, drugi – wyzwala potencjał twórczy studenta. Metodą, która pozwala na połączenie obu, jest formuła „3i”.
Formuła „3i” służy do rozwijania inwencji twórczej nie tylko studentów, ale także
pracowników w procesie ich upełnomocniania.
Zwierciadlanym odbiciem dydaktycznej formuły „3i” jest formuła „3i” w diagnozie i doskonaleniu organizacji. Opisuje ona trzy sposoby tworzenia i rozwoju
organizacji. Iluminacja to proces tworzenia i rozwoju organizacji według autonomicznej wizji jej założyciela (np. wizje Leona Harmela, Tomasza Baty, Ricardo
Semlera, Roberta Ouimeta). Inspiracja oznacza proces tworzenia organizacji pod
wpływem pewnych idei, poglądów, wzorów (np. servant leadership, która posiada
inspirację religijną). Interpretacja odzwierciedla najbardziej rozpowszechniony
model zakładania i rozwoju organizacji, który opiera się na modnych i dominujących teoriach. Formuła „3i” jest użytecznym narzędziem analitycznym, które
umożliwia nie tylko zdefiniowanie problemu, ale także odkrycie jego uwarunkowań. Pozwala także na twórcze eksperymentowanie.

3. Personalizm jako podstawa przedsiębiorczości etycznej
Zarządzanie przedsiębiorstwem nie jest wyłącznie procesem ekonomicznym –
przede wszystkim stanowi ono proces społeczny. Przedsiębiorca powinien
uwzględniać prawa człowieka i jego godność. Cele ekonomiczne przedsiębiorstwa
nie mogą być realizowane za cenę godności ludzkiej. Dlatego tworzenie warunków do rozwoju osoby w organizacji nie może zależeć od kaprysu przedsiębiorcy,
lecz powinno być bazą kultury organizacyjnej 11. Tego typu kultura organizacyjna
nazywana jest w literaturze przedmiotu „kulturą zorientowaną na osobę”, „kulturą
opiekuńczą”, „kulturą personalistyczną” czy „socjokracją”12.
Szczególne walory aplikacyjne w budowaniu tak rozumianej kultury ma personalizm, który ujmuje człowieka jako świadomą osobę doświadczającą siebie
Idem, Phenomenology of Management – Didactic Aspects, „Management and Business Administration. Central Europe (MBA.CE)” 2012, nr 3, s. 51–60.
11
Pogłębioną analizę tego zagadnienia zawiera artykuł: B. Bombała, Ekonomizm nauk o zarządzaniu
a przedsiębiorczość personalistyczna, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2013, t. 16, s. 319–334.
12
W. Grzywacz, T. Ochinowski, M. Nawrocki, Tradycja i rozwój. Wybrane koncepcje kultury organizacyjnej jako inspiracja badań w nowych obszarach psychologii organizacji, „Zarządzanie i Edukacja”
2001, nr 1, s. 149.
10
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i innych . Jest to ujęcie najbliższe prawdzie o człowieku, a co za tym idzie – jest
najbardziej przydatne do etycznej analizy współczesnej organizacji (rys. 4). Personalizm odkrywa i unaocznia zagrożenia natury ideologicznej (scjentyzm, technokratyzm), i zarazem wskazuje kryteria – fundamentalne zasady etyczne, które powinny
wchodzić w skład podstawowych założeń kultury organizacyjnej. Są to: personalizm, subsydiaryzm, uczestnictwo, solidaryzm, organizmalizm i dobro wspólne14.
Rys. 4. Przedsiębiorczość personalistyczna w soczewce fenomenologicznej
to, co ontologiczne

personalizm

to, co ontyczne

godność osoby

przedsiębiorczość etyczna

Źródło: opracowanie własne.

Personalizm unaocznia naruszanie godności osoby ludzkiej przez ekonomizm. To właśnie pod wpływem ekonomizmu doszło w sferze gospodarczej do
negatywnego zjawiska – depersonalizacji człowieka. Depersonalizacja dokonała
się przede wszystkim w wyniku nadmiernego eksponowania „kapitału” i niedoceniania innych czynników rozwoju 15 . Jarosław Merecki we wstępie do książki
Gregory’ego Gronbachera Personalizm ekonomiczny napisał:
Wydaje się, że zaletą propozycji jest szansa na uniknięcie uproszczeń, które są niejednokrotnie udziałem różnych teorii społecznych, w tym również teorii ekonomicznych. Człowiek żyje życiem ekonomicznym, ale nie tylko nim; nie jest ono najistotniejszą częścią jego życia i działania. Człowiek żyje nade wszystko życiem moralnym i w tym wymiarze spełnia się jako osoba. Odwołując się do etycznego personalizmu, Gronbacher wie, że rynek jest tylko częścią rzeczywistości i działania
człowieka, i dlatego logika rynku nie może stać się uniwersalną logiką działania
społecznego. Dlatego nie waha się mówić o ograniczeniach rynku16.

W wymiarze praktycznym fenomenologia przedsiębiorczości przyjmuje, za
Maxem Schelerem, za podstawową zasadę „moralny wzlot”, tj. zakłada, że „doskonalenie organizacji” rozpoczyna się od siebie samego (rys. 5)17. W rezultacie
osiąga się poziom przedsiębiorcy personalisty, który jest odpowiednikiem popularnej w ostatnich latach koncepcji przywództwa służebnego (servant leadership).
Tak rozumiana przedsiębiorczość może być utożsamiana z cnotą:

B. Bombała, Personalistyczna filozofia zarządzania jako odpowiedzialność pozytywna, „Prakseologia” 2002, nr 142, s. 131–148.
14
Idem, Doskonalenie organizacji w personalistycznej koncepcji zarządzania, „Annales. Etyka w życiu
gospodarczym” 2003, t. 6, s. 176.
15
P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2007.
16
G.M.A. Gronbacher, Personalizm ekonomiczny, z przedmową Michaela Novaka, tłum. J. Merecki SDS,
Instytut Liberalno-Konserwatywny, Lublin 1999, s. 2.
17
B. Bombała, Zastosowanie fenomenologii „moralnego wzlotu”…, op. cit.
13
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Cnota przedsiębiorczości posiada wątek wspólnotowy. Zakłada ona pracę, poświęcenie dla kogoś. Zakłada to także umiejętność pracy z kimś, gdy określone
przedsięwzięcia przekraczają możliwości pojedynczego człowieka, a do tego
właśnie potrzebny jest element kooperatywności (wspólnotowości), rozumiany
jako umiejętność tworzenia wspólnoty, w ramach której ludzie kooperują na
rzecz zaspokajania potrzeb innych ludzi18.
Rys. 5. Przedsiębiorca personalista w soczewce fenomenologicznej
to, co ontologiczne
pogłębiona refleksja

to, co ontyczne
moralny wzlot

przedsiębiorca personalista

Źródło: opracowanie własne.

Fenomenologia personalistyczna pozwala pełniej zrozumieć fenomen człowieka, a oparta na niej przedsiębiorczość personalistyczna pozwala uchwycić
istotę pracy przedsiębiorcy: istotą jest praca nad sobą, która sprawia, że idea być
kimś – czynić coś staje się przewodnią zasadą zarządzania przedsiębiorstwem 19.

4. Leona Harmela koncepcja przedsiębiorstwa korporacyjnego
Leon Harmel, francuski przedsiębiorca, który działał w drugiej połowie XIX wieku,
znacznie głębiej niż tradycyjne ujęcia ekonomiczne pojmował istotę przedsiębiorstwa. Według Harmela podstawą przedsiębiorczości jest nie tylko inicjatywa przedsiębiorcy, ale także inicjatywa i zaangażowanie robotników. Żeby wystąpiło takie
zaangażowanie, należy stworzyć im dogodne warunki do działania i współdziałania
w ramach przedsiębiorstwa korporacyjnego 20. W 1877 roku Harmel opublikował
książkę Manuel d'une corporation chrétienne21, w której przedstawił dwa sposoby
tworzenia przedsiębiorstwa korporacyjnego. Pierwszy sposób polega na stworzeniu
korporacji w jednym przedsiębiorstwie. Główną zasadą (wartością) przedsiębiorstwa korporacyjnego jest tworzenie warunków do pokojowej i twórczej współpracy
ludzi pełniących różne funkcje: od najprostszych po kierownicze i badawcze. Kolejna zasada dotyczy uprawnień decyzyjnych, czyli władztwa. W korporacji uprawnienia decyzyjne należą do robotników, przedmiotem ich działania jest to, do czego
sami dążą. Bez spełnienia tego warunku byliby oni jedynie przedmiotem „uszczęśliwiania na siłę”, a to z kolei jest sprzeczne z naturalnym dla człowieka dążeniem
do wolności i samodzielności. Potrzebne jest tu jednak odpowiednie przygotowanie
A. Szafulski, Cnota przedsiębiorczości w personalistycznej koncepcji ładu gospodarczego, PERSPEC†IVA: Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne, Rok V (2006), nr 1, s. 202.
19
B. Bombała, Fenomenologia przywództwa: być kimś – czynić coś, „Prakseologia” 2011, nr 151, s. 11–33.
20
J. Majka, Katolicka nauka społeczna. Studium historyczno-doktrynalne, Polski Instytut Kultury
Chrześcijańskiej, Rzym 1986, s. 242.
21
L. Harmel, Manuel d'une corporation chrétienne, A. Mame et Fils, Paris 1877.
18

62

BRONISŁAW BOMBAŁA

robotników przez samowychowanie i wychowanie. W oparciu o te zasady Harmel
zorganizował swoją fabrykę. Powołał rady zakładowe, które uczestniczyły w procesach decyzyjnych: studiowały wspólnie zagadnienia dotyczące organizacji pracy,
warunków pracy, jej wydajności i opłacalności dla robotników i przedsiębiorcy.
Drugi rodzaj korporacji to zrzeszenie wielu przedsiębiorstw, które tworzą
wspólny organ decyzyjny składający się ze zrzeszeń pracodawców i zrzeszeń
robotniczych. Oczywiste jest bowiem, że robotnicy są bardziej zainteresowani
misją przedsiębiorstwa, gdy podzielają odpowiedzialność za jego prowadzenie.
Ważne jest także to, że przez udział w podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności
kształtuje się osobowość społeczna robotnika.
Skąd Harmel czerpał siłę potrzebną do tworzenia odmiennego od rozpowszechnionego modelu przedsiębiorstwa? Pytanie to jest ważne – bo jest to w istocie pytanie
o sens życia i aktywności przedsiębiorcy. Analizując życiorysy innych przedsiębiorców, zauważamy, że spotkania z wizjonerami, własne przemyślenia i medytacje prowadziły do pogłębionej refleksji. W rezultacie następował moralny wzlot – w sensie
Schelerowskim – prowadzący do ukształtowania się przedsiębiorcy personalisty
(rys. 5). Poszukując odpowiedzi na to pytanie, docieramy w przypadku Harmela do
jego przyjaciela ks. Leona Dehona. Ks. Dehon prowadził kursy dla seminarzystów
i księży w Val-de-Bois. W tej miejscowości znajdowała się fabryka Harmela.
W 1873 roku na Kongresie Katolickich Kół Robotniczych w Nantes ks. Dehon spotkał
Harmela; został jego przyjacielem oraz duchowym doradcą22.
Od 1873 roku ks. Dehon prowadził kursy ekonomii społecznej dla studentów
i Koła Robotniczego. Prowadził także wykłady dla przedsiębiorców, których nakłaniał do zmian służących poprawie losu robotników. W swoim dzienniku
w 1876 roku zanotował:
Rozpocząłem także spotkania z przedsiębiorcami, które odbywały się co dwa tygodnie. Mówiliśmy o zadaniach przedsiębiorców. Zgromadziłem ich dwunastu.
Wielu z nich poprawiło warunki w swych fabrykach23.

Rezultatem tych starań było objęcie przez Księży Sercanów funkcji kapelanów fabryki Harmela. Ks. Dehon rolę kapelanów ujął w słowach:
każdy kapłan powinien wziąć rękę przedsiębiorcy i wsunąć ją w rękę robotnika,
starając się razem w trójkę, w duchu chrześcijańskiej miłości, realizować słuszne, wszystkie doczesne i wieczne aspiracje.

Interesująca, w kontekście teologii rzeczywistości ziemskich24, była następująca wymiana myśli między nimi: Harmel w reakcji na słowa ks. Dehona: Chcieć

K. Klauza, O. Jan Leon Dehon Założyciel Sercanów – szkic biograficzny, www.duchowosc.scj.pl/
dehon1.html (data dostępu: 09. 05. 2012).
23
G. Piątek, Prekursor duszpasterstwa przedsiębiorców, www.duszpasterstwotalent.pl/o-dehon-2/ (data
dostępu: 09.05.2012).
24
B. Bombała, Kreatywność osoby – odkrywanie sacrum [w:] Czy sacrum jest jeszcze święte?, red.
Z. Kunicki, Hosianum, Olsztyn 2001, s. 109–120.
22
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pozbyć się przemysłu to śmieszna utopia. Musimy chrystianizować fabryki odpowiedział: Musimy ochrzcić maszyny.
Rys. 6. Spójność ontologiczno-ontyczna przedsiębiorstwa korporacyjnego
to, co ontologiczne
pogłębiona refleksja

to, co ontyczne

5 zasad Harmela

korporacja (współzarządzanie)

Źródło: opracowanie własne.

Głęboka refleksja pozwoliła Harmelowi utworzyć pięć głównych zasad
przedsiębiorstwa korporacyjnego, które pozwalają na zachowanie spójności ontologiczno-ontycznej zarządzania (rys. 6). Zasady te łączą wartości duchowe z zasadami dobrego zarządzania25:
(1) Jezusowi Chrystusowi i Jego wikariuszowi [papieżowi] zawsze służyć lojalnie i szczerze.
(2) Realizować dobro robotnika razem z nim, nigdy bez niego, a tym bardziej
nie wbrew niemu.
(3) Zwiększać autonomię robotników jako podstawę kultury zaufania.
(4) Szanować wolność człowieka w tym, co mu się słusznie należy.
(5) Korporacje nie są zgromadzeniami poddanych, lecz ludzi wolnych.
Zasady przedsiębiorczości Harmela, mimo upływu ponad 100 lat, nadal zachowują aktualność. Mogą z powodzeniem służyć do analizy współczesnej przedsiębiorczości, szczególnie zaś do analizy stosunku przedsiębiorców i menedżerów
do interesariuszy organizacji. Są także przydatne w procesie dydaktycznym jako
wzorzec, do którego studenci odnoszą własne doświadczenia26.

5. J.-Roberta Ouimeta filozofia przedsiębiorczości
jako promocja godności
5.1. Źródła inspiracji
J.-Robert Ouimet jest kanadyjskim przedsiębiorcą z ponad pięćdziesięcioletnim
stażem. Jest prezesem firmy (Ouimet-Cordon Bleu, Ouimet-Tomasso, grupa
założona w 1933 r.), która odnosi sukcesy w bardzo konkurencyjnym sektorze,
G. Piątek, Léon Harmel (1829–1915). Przedsiębiorca wierny Bogu i robotnikom, www.duszpasterstwotalent.pl/przedsiebiorca-wierny-bogu-i-robotnikom/ (data dostępu: 09.05.2012).
26
W procesie dydaktycznym stosuję metodę fenomenologiczno-heurystyczną. Najpierw przedstawiam
istotę przedsiębiorczości w ujęciu Leona Harmela. Następnie studenci, którzy mają duże doświadczenie w pracy, przedstawiają w formie pisemnej swoje refleksje związane z dwoma zagadnieniami: czy
spotkałem w swojej pracy przedsiębiorcę personalistę; czy w pracy czuję się człowiekiem wolnym, czy
niewolnikiem?
25
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jakim jest produkcja dóbr wysokiej konsumpcji – mrożonek i konserw próżniowych. Jest także człowiekiem wszechstronnie wykształconym – doktorem nauk
ekonomicznych i społecznych. Jego rozprawa doktorska traktuje o eksperymencie
w dziedzinie zarządzania, który trwał ponad czterdzieści lat w jego własnym
przedsiębiorstwie27. Celem eksperymentu było odkrycie w zarządzaniu zasobami
ludzkimi instrumentów, które połączą efektywność ekonomiczną z zadowoleniem
i rozwojem pracowników w miejscu pracy28.
Punktem zwrotnym w życiu Ouimeta (jako, męża, ojca i dyrektora) było spotkanie z Matką Teresą z Kalkuty29. Miało to związek z przypowieścią o talentach,
która pobudzała go do ciągłej refleksji: Co zrobiłeś, Ouimet, z tymi dobrami, którymi cię obdarzyłem? To pytanie natury metafizycznej doprowadziło go do pragnienia osobistego spotkania z Matką Teresą z Kalkuty:
Zawsze mnie uderzał jej uśmiech, jej radość. Podobnie jak jej kontakt z najbardziej słabymi z ludzi. (...) Czułem dosłownie w moim sercu wielką potrzebę, by
zadać jej to słynne pytanie, które drążyło mnie od mojej młodości, pytanie
z przypowieści o talentach. (...) Mówiąc najprościej, byłem przekonany, że to
ona była w stanie udzielić mi odpowiedzi, której szukałem. Mówiłem sobie:
„Ona zajmuje się najuboższymi, ona musi znać odpowiedzi, których inni nie są
w stanie dać”30.

13 kwietnia 1983 r. w domu zakonnym Sióstr Miłosierdzia w Kalkucie Ouimet
zadał pytanie: Mam tylko jedno pytanie, które chciałbym Matce zadać: czy muszę
rozdać wszystko, co mam, Matko? Otrzymał szybką i jasną odpowiedź:
Nie możesz niczego rozdać, nic do ciebie nie należy! To zostało ci powierzone.
Jednakże, jeśli tego pragniesz, możesz spróbować zarządzać tym, czego Pan Bóg
ci użyczył – Jego sposobem, z Nim. Jeśli chcesz spróbować w ten sposób, musisz
postępować według Jego hierarchii Miłości w swoim życiu. Jesteś żonaty: ja nie
mam męża. Tak więc, jeśli chcesz realizować w swoim małżeńskim życiu Jego
hierarchię miłości i zarządzać tym, co zostało ci użyczone, musisz postawić na
pierwszym miejscu swoją małżonkę, która też nie jest twoją własnością, lecz zoJ.-Robert Ouimet jest doktorem nauk ekonomicznych i społecznych, absolwentem HEC w Montrealu
i MBA Uniwersytetu Columbia. Jego dzieło Nasz Projekt to oryginalna koncepcja zarządzania, która
przez 45 lat była poddawana eksperymentalnej weryfikacji. Ma on na celu pogodzenie ekonomicznej
rentowności z rozwojem pracowników. Praca doktorska, którą obronił na wydziale nauk ekonomicznych i społecznych uniwersytetu we Fryburgu, jest monumentalnym dziełem zawierającym 1500 stron.
Temat pracy jest ściśle związany z prowadzonymi eksperymentami: Nowe instrumenty zarządzania
przedsiębiorstwem jako wkład w ludzkie szczęście i w zyskowność. Praktykowanie wartości humanizacji i wzrostu duchowego w gospodarce rynkowej.
28
J.-R. Ouimet, Wszystko zostało wam powierzone. Rozmowy z Yves Semen, Wyd. AA, Kraków 2010.
29
Podobnie jak Harmel, Ouimet miał swoich mistrzów duchowych. Zanim spotkał Matkę Teresę, pod
wpływem profesorów – wykładowców katolickiej nauki społecznej (Marcel Clement) – wyrobił
w sobie przeświadczenie, że możliwe jest zarabianie pieniędzy, dostarczanie usług klientom i równocześnie nadawanie sensu życiu człowieka w pracy. Możliwe jest dążenie do dwóch ideałów: ideału
przedsiębiorcy, który musi mieć na uwadze rozwój przedsiębiorstwa przez osiąganie zysku, oraz ideału
chrześcijanina, który powinien kochać swoich braci i siostry, czyli swoich pracowników, a także
konsumentów, jednocześnie im służąc. (Ibidem, s. 38).
30
Ibidem, s. 15.
27
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stała ci powierzona przez Pana. Obok twojej małżonki jest czwórka waszych
dzieci, które do ciebie nie należą, a są ci powierzone! Po tej czwórce dzieci – kolej na mężczyzn i kobiety, z którymi pracujesz. Te osoby są ci również powierzone i zdasz z nich rachunek! (...) I tak powoli, powoli powiększysz Jego krąg miłości, ponieważ im dalej idziesz, tym łatwiej jest kochać31.

Ten swoisty drogowskaz jest bliski przesłaniu zawartemu w „filozofii dobra”
Włodzimierza Sołowjowa, które także zbudowane jest na prawie Miłości 32.
Ouimet stwierdził, że była to w istocie propozycja prawdziwej rewolucji, ale
polegającej nie na burzeniu, a na zmianie perspektywy, zmianie priorytetów życiowych: Twoja żona, dzieci, ludzie, z którymi pracujesz; oparcie się na hierarchii
Miłości. Aby miłość mogła być prawdziwa, nie może opierać się na logice tego
świata, według której normą jest angażowanie wszystkich sił w celu osiągnięcia
większego zysku. Jest to w istocie nieustanny, trudny proces, w którym ważne jest
„kierownictwo duchowe”, by następował rozwój; pomoc w zmianie serca z kamienia w serce z ciała33. Ouimet skonstatował:
To mi bardzo odpowiadało! Dostałem odpowiedź, której szukałem od czasu mojego dzieciństwa, od czasu, gdy widziałem, jak ojciec rozwijał swoje inwestycje,
a ja stawałem się (...) coraz bogatszy pod względem materialnym. W końcu uzyskałem jaśniejszy obraz przypowieści o talentach. „Powierzone” – wszystko zawierało się w tym słowie34.

To właśnie poszukiwanie autentyczności i spójności charakteryzuje Ouimeta.
Jego wystąpienia poprzedza dłuższa chwila milczenia (kontemplacja, refleksja) –
skutkuje to wyższą jakością przekazu i odbioru. To nowe podejście w ujęciu prakseologii fenomenologicznej oznacza „dekonstrukcję fenomenologiczną”, która
opiera się na zasadzie „moralnego wzlotu” Maxa Schelera.
5.2. „Nasz Projekt”
Eksperyment Ouimeta opierał się na nowatorskim projekcie zarządzania. „Nasz
Projekt”, jak nazywa się go w firmie, opiera się na nieograniczonym chrześcijańskim zaangażowaniu dyrektora. J.-Robert Ouimet jest osobą o spójnych przekonaniach 35 . Nie rozdziela swoich przekonań chrześcijańskich i funkcji dyrektora
31

Ibidem, s. 18.
B. Bombała, In Search of the Sources of Humanity [w:] Phenomenology of Life from the Animal Soul to
the Human Mind, Book I: In Search of Experience (Analecta Husserliana XCIII), red. A-T. Tymieniecka,
Springer, Dordrecht 2007, s. 385–396.
33
J.-R. Ouimet, op. cit., s. 39.
34
Ibidem, s. 18.
35
Yves Semen stwierdza, że Ouimet jest niezwykłym świadkiem walki toczonej wbrew wszelkim przeciwnościom, by pogodzić jak najlepiej to, co dla wielu jest nie do pogodzenia: dążenie do zysku i troskę
o pracujące kobiety i mężczyzn. Ouimet zdołał wcielić w życie to, czego Kościół Katolicki naucza od
ponad 100 lat poprzez papieskie encykliki społeczne. Rdzeniem tego nauczania jest nakaz szanowania
godności osoby ludzkiej w pracy. Ouimet udowadnia praktycznie i naukowo (rozprawa doktorska), że do
zarządzania można wprowadzić nauczanie Kościoła dotyczące poszanowania godności człowieka, i że jest
32
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przedsiębiorstwa. Ta spójność, przede wszystkim w nim samym, a potem dopiero
przejawiająca się w zarządzaniu, jest owocem długotrwałej i wymagającej pracy.
Jeśli faktycznie zdołał wcielić w życie model zarządzania, który sprawia, że ludzie
są szczęśliwi, to stało się to dzięki temu, że ów model sprzyja spójności istoty
ludzkiej. Tę spójność Ouimet wypracował w sobie sam. Emanuje z niej integrujące dzieło, które umożliwia funkcjonowanie oryginalnego modelu zarządzania,
wprowadzonego jako eksperyment w jego przedsiębiorstwach. Model, który pozwala ludziom żyć w środowisku pracy naznaczonym autentycznymi wartościami
humanistycznymi i pogłębiającymi duchowość.
„Nasz Projekt” to oryginalny i ciągle rozszerzany dokument mający na celu
zdefiniowanie celów (obowiązków) przedsiębiorstwa i obowiązków jego kadr. Na
początku, w połowie lat siedemdziesiątych, dokument nosił nazwę „Nasza Misja”,
ale w 1990 r. zdecydowano się na nazwę „Nasz Projekt”.
Obowiązki przedsiębiorstwa zaczynają się od tych, które mamy wobec Boga,
Stwórcy świata, aż po te, które winniśmy brać na siebie jako część społeczeństwa i całego stworzenia, które mamy w stosunku do zatrudnionych pracowników i ich rodzin, klientów przedsiębiorstwa, jego dostawców, kadr i kierowników, związków zawodowych, członków rady zakładowej i akcjonariuszy36.

Dokument ten podkreśla, że głównym celem każdego człowieka pracującego
w firmie jest zdobycie środków do życia i dzięki pracy zapewnienie bezpieczeństwa,
szczęścia i radości swojej rodzinie. Drugim celem jest opłacalność ekonomiczna
przedsiębiorstwa, które pozwala każdemu utrzymać pracę i zapewnić bezpieczeństwo finansowe każdej rodzinie z nim związanej. Dokument wskazuje też cel ostateczny, którym jest uczestniczenie i kontynuowanie poprzez swą pracę Bożego dzieła
stworzenia37. Ponadto podkreśla się, że jeśli każdy będzie się czuł traktowany równo
i sprawiedliwie, to dzięki milczeniu, refleksji i modlitwie dojdzie do stworzenia dobrej
atmosfery, ducha miłości i wybaczania. To wszystko wynika z filozofii J.-Roberta
Ouimeta i wyraża jego koncepcję przedsiębiorstwa służącego człowiekowi:
Jest tyle nieustannych i trwałych przeciwieństw, prawdziwych lub pozornych
tylko rozłamów pomiędzy rzeczywistością podtrzymywanego wzrostu gospodarczego i wszystkimi decyzjami, które z nim są związane, a szczęściem ludzkim pojętym indywidualnie lub zbiorowo! To dlatego „zwornikiem sklepienia”
w naszej codziennej pracy w przedsiębiorstwie jest niedające się niczym zastąpić znaczenie dbałości o wzrost ciszy, refleksji i, dla zainteresowanych
osób, cichej modlitwy osobistej w miejscu pracy. Bez tego wzrostu nieustanna
sprzeczność między zasadami wzrostu rynkowego a wartościami związanymi
to zgodne z dążeniem do zysku i wysokiej efektywności. Jest to możliwe, gdy dokona się radykalnego
wyboru odnośnie do swojej przynależności i przyznania się do chrześcijańskiej tożsamości. Potrzeba
zaufania Chrystusowi, aby, jak powiada Ouimet, zarządzać z Nim, na Jego sposób, przedsiębiorstwem,
które jest Jego przedsiębiorstwem. Podkreśla, że nie czas na półśrodki (kodeksy etyczne), kompromisy ze
światem (poprawność polityczna) i nacechowane dobrymi intencjami filantropijne przemowy (Y. Semen,
Wprowadzenie. Między Fryburgiem a Genewą [w:] J.-R. Ouimet, op. cit., s. 10–12).
36
Ibidem, s. 56–57.
37
Ibidem, s. 57.
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ze szczęściem człowieka doprowadzi do konfliktów, starć i tych wszystkich
zjawisk, o których uczy nas historia ekonomii społeczeństwa. (...) Jeśli kiedykolwiek „Nasz Projekt” stał się przyczynkiem dla filozofii i polityki gospodarczej i społecznej, to dzięki wskazaniu, przy pomocy eksperymentalnie przeprowadzonego dowodu, na ścisły związek istniejący między wzrostem wyciszenia, refleksji, spokoju i cichej modlitwy w codziennej pracy przedsiębiorstwa
ekonomicznego z jednej strony, a wzrostem produktywności i wydajności
w dążeniu do konkurencyjnych zysków z drugiej strony 38.

Chodzi tu o swoiste wyznanie wiary, sedno przekonań Ouimeta, które nie jest
oderwane od konkretów pracy w przedsiębiorstwie i wymagań gospodarki rynkowej, lecz jest koncepcją sprawnego i etycznego zarządzania.
5.3. W „sercu” „Naszego Projektu”
Podstawy systemu Ouimeta tworzy „Pętla sprzężenia zwrotnego wartości”, która
pozwala na modelowanie dynamiki wartości i kontrwartości w środowisku pracy.
Kontrwartości to skłonność do pychy, chciwości, zazdrości, gniewu, lenistwa itd.
Wartości tworzą żywy układ, znajdują się w nieustannym ruchu. Warunkują się
nawzajem, wzmacniają i nawzajem uzupełniają. Istnieją wartości pozytywne oraz
wartości negatywne, które są sprzeczne z pierwszymi, oraz nowe wartości generowane przez nowe działania przywódcze. To wszystko funkcjonuje na zasadzie
pętli sprzężenia zwrotnego. W konsekwencji tolerowanie błędów umożliwia zdobywanie doświadczeń.
Najważniejsze są wartości otrzymane od rodziców – nie poprzez słowa, ale
poprzez codzienne uczynki (matka: wiara, nadzieja i czułość, ojciec: odwaga,
determinacja, mądrość)39. Ouimet stwierdza:
Najpotężniejszą rzeczą świadczącą o ludziach nie są dla mnie ich słowa, ale
ich czyny. Przykład nie tylko jest najlepszą metodą zarządzania, ale zwyczajnie... jedyną.

Jego powołanie to bycie człowiekiem czynu, który ma jednocześnie potrzebę
życia wewnętrznego i kontemplacji. To powołanie człowieka czynu, który nie
zaniedbuje refleksji – ale przeciwnie – wspiera swoje działanie refleksją40. Jest to
powołanie człowieka-przedsiębiorcy, zakorzenione w pragnieniu wprowadzania

38

Ibidem, s. 58.
Jego ojciec zbudował kulturę przedsiębiorstwa opartą na ciepłych stosunkach, szczerej rozmowie,
prawości, uczciwości i poczuciu dobrze wykonanej pracy. To był fundament nowatorskiego projektu
Roberta Ouimeta: W kulturze organizacji założonej przez mojego ojca była zawarta pewna myśl przewodnia, która stanowiła prawdziwy fundament tego, co mamy dzisiaj w przedsiębiorstwie. Najistotniejsza była w niej godność ludzka. [...] Nie mieliśmy wtedy kodeksu etycznego, ale pracując w przedsiębiorstwie mojego ojca przez te wszystkie lata, czułem, że była w nim etyka. To było naprawdę naturalne i pochodziło oczywiście od założyciela! (Ibidem, s. 32–33).
40
Ibidem, s. 47.
39
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nowych rozwiązań w dziedzinie określającej miejsce człowieka w przedsiębiorstwie i w dziedzinie znaczenia ludzkiej pracy41.
W teorii i praktyce zarządzania funkcjonują dwie konkurencyjne antropologie: człowieka ekonomicznego oraz koncepcja humanistyczna (personalistyczna).
Pierwsza, zdominowana przez paradygmat homo oeconomicus, widzi w człowieku
wyłącznie narzędzie produkcji i osiągania zysku (często ze szkodą dla osób). Dla
drugiej człowiek to byt obdarzony potrzebami, które trzeba wziąć pod uwagę,
subiektywizmem, którego trzeba słuchać, osobistym bogactwem uzdolnień, które
trzeba rozwijać. „Nasz Projekt” przekracza bariery [teoretycznej niewspółmierności] i łączy obie antropologie42. Składają się nań dwa zintegrowane systemy instrumentów zarządzania (ZSIZ). Pierwszy system – ZSIZ ekonomiczny – jest
dobrze znany. Jest on nauczany na Zachodzie w szkołach zarządzania. Główne
etapy implementacji ekonomicznego ZSIZ to: planowanie, organizacja, koordynacja, motywacja i kontrola. W tym systemie wymiar ludzki jest postrzegany tylko
i wyłącznie z perspektywy ekonomicznej, gdzie mówi się o zasobach ludzkich
w taki sam sposób, jak mówi się o zasobach materialnych – człowiek jest brany
pod uwagę poprzez swój związek z produktywnością. Ten stan rzeczy zdaniem
Ouimeta jest podstawą braku równowagi gospodarki rynkowej.
Rys. 7. Spójność ontologiczno-ontyczna „Naszego Projektu”
to, co ontologiczne
pogłębiona refleksja

to, co ontyczne
pętla sprzężenia zwrotnego wartości

ZSIZ

Źródło: opracowanie własne.

„Nasz Projekt” uzupełnia system ekonomiczny, stabilizuje go, poprzez wprowadzenie instrumentów zarządzania zorganizowanych w system i wspomagających
rozwój osobowy każdego człowieka w jego środowisku pracy (rys. 7). Zhumanizowany ZSIZ był opracowywany przez wiele lat. Instrumenty tego systemu opierają
się na wartościach wspierających, które zostały zgrupowane w 12 tematów43. Są one
rozwinięciem zasad etyki personalistycznej. Te zasady to:
(1) godność i wolność,
(2) pokój i pogoda,
Ouimet miał marzenie, by przedsiębiorstwo osiągnęło sukces rynkowy, dbając jednocześnie o szczęście człowieka i poczucie bezpieczeństwa finansowego pracowników. Pojawiło się ono w 1953 r., gdy
jako student doświadczył pracy robotnika: Pierwszy raz w życiu odkryłem, że przebywałem z osobami,
które mnie ceniły mimo tego, że miałem władzę. Te osoby widziały, jaki szczęśliwy byłem, wykonując
ich pracę i mogąc być jak oni. Pamiętam ich spojrzenia, gdy widzieli, że zabieram się za najcięższą
pracę. Nie mogłem nie pomyśleć, że praca ma sens na wszystkich poziomach organizacji i dla każdej
osoby pracującej w firmie, szczególnie u samej podstawy – w fabryce, w magazynach i przy ciężarówkach. (Ibidem, s. 59–60).
42
Ibidem, s. 69.
43
Ibidem, s. 72.
41
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(3) braterstwo i solidarność,
(4) pokora,
(5) prawda i autentyczność,
(6) rozwaga i rozeznanie,
(7) umiejętność słuchania i mądrość,
(8) sprawiedliwość i miłość,
(9) wiara i nadzieja,
(10) odpowiedzialność i odwaga,
(11) przebaczenie i pojednanie,
(12) wydajność i produktywność.
W sumie tworzą one trzy rodzaje wartości: wartości duchowe, wartości humanistyczne i wartości mieszane. Te pierwsze przyczyniają się do rozwoju osobistego, drugie do rozwoju w relacjach społecznych, a trzecie pozwalają zarówno na
rozwój osobowy, jak i relacyjny44.
5.4. „Marketing z duszą”
Ouimet odkrył też, że marketing nie tylko składa się z technik mających na celu powiększenie sprzedaży i zysków, ale także może być podporządkowany lepszej służbie
konsumentom. Z tego bierze się odmienna wizja misji jego przedsiębiorstwa:
Zacząłem (...) odkrywać, że nasze przedsiębiorstwo służyło ludziom i że to właśnie
dlatego należało tworzyć nowe produkty, które będą ich zdrowo i w przystępnej
cenie (...) odżywiały. Zaczynałem rozumieć, że cała paleta nowych produktów, które opracowywaliśmy, była przeznaczona dla osób, którym trzeba służyć i które
trzeba szanować, że nie tylko personel przedsiębiorstwa jest cenny, ale również
konsumenci, którzy są osobami w takim samym stopniu jak i współpracownicy
przedsiębiorstwa. W wyniku tego marketingu wejście na rynek, opracowywanie
nowych produktów, kontrola jakości miały znaczenie o wiele większe niż czysto
ekonomiczne. (...) Przekonanie o tym dawało nam szczególną duchową siłę, by dołożyć jeszcze więcej starań przy opracowywaniu nowych, ulepszonych produktów
(...). Takie postrzeganie kwestii marketingowych nadaje marketingowi duszę45.

Koncepcja „marketingu z duszą” jest pogłębioną wersją stosowanego przez
wiele przedsiębiorstw marketingu partnerskiego46 czy marketingu relacji (relationship marketing)47. W ujęciach tych podkreśla się utrzymywanie i wzbogacanie więzi
z klientami i ich partnerami. Jak zauważa J. Ławicki, filozofia marketingu partnerYves Semen zadał pytanie: Panie Robercie, pan często przemawiał do dyrektorów przedsiębiorstw,
spośród których wielu było chrześcijanami, na temat eksperymentów, które się powiodły w pana przedsiębiorstwie, a których celem było pogodzenie pełnego rozwoju osoby z rentownością ekonomiczną. Ilu
z nich zdołał pan przekonać, by pana naśladowali w tym wyzwaniu? Odpowiedź brzmiała: To proste
i nietrudne do zapamiętania: żadnego, nawet jednego! Reakcją wobec zaskoczenia Semena były słowa:
To jasne: szefowie przedsiębiorstw uważają, że w firmie nie ma miejsca na wartości duchowe i nie
odgrywają one żadnej roli w zarządzaniu. (Ibidem, s. 8).
45
Ibidem, s. 60.
46
K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999.
47
Zob. W. Grudzewski, M. Dolińska, Rozwój marketingu relacji, „Organizacja i Kierowanie” 1998, nr 2.
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skiego opiera się przede wszystkim na budowie bliskich relacji, a kwestia zysku
zostaje przesunięta na drugie miejsce 48 . Istotą tak rozumianego marketingu jest
rosnąca rola komunikacji i współdziałania. N. Tzokas i M. Saren podkreślają, że:
Marketing relacji jest procesem planowania, rozwoju i pielęgnowania klimatu
więzi promującego dialog między firmą i jej klientami. Jego następstwem będzie
wpojenie wzajemnego zrozumienia i zaufania oraz respektowanie możliwości
każdej ze stron w zgodzie z ich rolami ustalonymi na rynku i w społeczeństwie 49.

Pojawia się tutaj generalna kategoria wszelkich relacji społecznych – zaufanie. Zaufanie staje się także podstawową kategorią marketingu. Jacek Otto podkreśla, że jego istotą jest wymiana wartości materialnych i niematerialnych, czyli
produktu, doskonałej obsługi klienta, wiarygodności, więzi i przyjaźni z jednej
strony, a pieniędzy, zaufania, lojalności i przyjaźni z drugiej 50.
Dojście do tak bliskich relacji jest pewnym procesem. W koncepcji Global Account Management składa się on z sześciu etapów: etapu wstępnego (pre-GAM),
etapu wczesnego (early-GAM), etapu pośredniego (mid-GAM), partnerstwa (partnership-GAM), synergii (synergistic-GAM) i rozłączenia (uncoupling-GAM)51. Ścisłe relacje pojawiają się dopiero na etapie czwartym, a najwyższą efektywność
związek osiąga na piątym etapie. Można pogłębiającą się bliskość związku rozpatrywać na kontinuum: relacje – więzi – partnerstwo.
W efekcie możemy mówić o podmiotowym ujęciu marketingu – „marketingu z duszą”. Podmiotowe traktowanie konsumenta i producenta to nadanie jednej
i drugiej stronie cech osoby. Jest to naturalne w przypadku konsumenta, jednak
w przypadku przedsiębiorstwa może budzić wątpliwości. Na gruncie współczesnego personalizmu takie ujęcie jest dopuszczalne:
Jakkolwiek by było, trzeba utrzymywać takie relacje ze społeczeństwem, jak
z istotą naprawdę żyjącą; ta relacja jest formą miłości52.
Rys. 8. „Marketing z duszą” w soczewce fenomenologicznej
to, co ontologiczne

personalizm

to, co ontyczne

marketing partnerski

kompozycja 4C

Źródło: opracowanie własne.

J. Ławicki, Partnering jako meritum marketingu holistycznego [w:] Marketing przyszłości. Trendy –
strategie – instrumenty – media w kreowaniu wizerunku, red. G. Rosa, A. Smalec, Szczecin 2005, s. 79.
49
Cyt. za: J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 42.
50
Ibidem, s. 135.
51
N. Speare, K. Wilson, S. Reese, Successful Global Account Management: Key Strategies and Tools
for Managing Global Customers, Kogan Page Ltd, London 2002, s. 50–58.
52
T. Spidlik, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, Wyd. Księży Marianów, Warszawa 2000, s. 131.
48

OD HARMELA DO OUIMETA...

71

W marketingu partnerskim ważna jest współpraca między producentem
i konsumentem, aby udoskonalać produkt – kreowanie nowego produktu przez
dialog (rys. 8). Kreatywność zaś, jak pisze F. Kampka
jest wyrazem twórczej podmiotowości człowieka; twórca nie wykonuje nakazów
wynikających z takich czy innych procedur społecznych, lecz tworzy swoje dzieło
z miłości, traktując je jako ekspresję samego siebie53.

Przedsiębiorstwa, które chcą odnosić sukcesy i jednocześnie szanować podmiotowość konsumentów, potrzebują nowej filozofii działania, tj. filozofii zorientowanej na klienta (kompozycja 4C Roberta F. Lauterborna)54:
(1) Customer needs and wants („potrzeby i wymagania klienta” – zastępuje
produkt);
(2) Cost to the customer („koszt dla klienta” – zastępuje cenę i jest to więcej
niż cena, ponieważ obejmuje również czas i energię klienta);
(3) Convenience („wygoda nabywcy” – dogodność dla kupującego, zastępuje
miejsce);
(4) Communication (komunikacja – oznacza zastępowanie tradycyjnego monologu reklamowego dialogiem sprzedawcy z klientem w bezpośrednim
spotkaniu).
Przedsiębiorstwa powinny zatem szanować klientów, a nie jedynie wytwarzać produkty. Muszą rozpoznawać rzeczywiste potrzeby i preferencje klientów,
a nie narzucać im swoje oferty. Stwierdzenie Ouimeta – takie postrzeganie kwestii
marketingowych nadaje marketingowi duszę – nie powinno dziwić, ponieważ
zagadnienie „duchowości w zarządzaniu” stało się obecnie przedmiotem poważnych naukowych analiz55.
Podsumowując analizę filozofii przedsiębiorczości Leona Harmela i Roberta
Ouimeta, możemy stwierdzić, że opierają się one na zasadach, które pozwalają na
zachowanie spójności ontologiczno-ontycznej zarządzania. Mimo że dzieli je 100 lat,
to mają te same, niezmienne podstawy wywodzące się z katolickiej nauki społecznej. W pełni rozwiniętą formułą jest „Nasz Projekt”, którego przewodnią wartością jest promocja godności:
Jest więc rzeczą możliwą, by nadać zarządzaniu sens (...) nadać ludzki, moralny,
duchowy i religijny sens w prawdziwej atmosferze poszanowania wolności każdego człowieka. Jednym słowem, uczynić z zarządzania element służby człowiekowi i element współtworzenia z Bogiem56.

F. Kampka, Personalistyczny wymiar racjonalności gospodarczej, „Zeszyty Naukowe KUL” 1993,
nr 1–4, s. 95.
54
R. Lauterborn, New Marketing Litany: 4P's Passe, C-Words Take Over, „Advertising Age” 1st October
1990, s. 26.
55
J. Sokołowska, Duchowość w zarządzaniu – wybrane zagadnienia, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2012, vol. 15, s. 345–353.
56
J.-R. Ouimet, op. cit., s. 61.
53
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Ouimet podkreśla także, że decydujące znaczenie we wprowadzaniu Naszego
Projektu ma naczelne kierownictwo – czyli przywództwo. Jego ujęcie przywództwa jest bliskie koncepcji servant leadership i wyraża się w sentencji: Raczej
komuś służyć, niż się kimś posługiwać. Koncepcje Harmela i Ouimeta unaoczniają,
że jest możliwe zarabianie pieniędzy, dostarczanie usług klientom i równocześnie
nadawanie sensu życiu człowieka w pracy. Możliwe jest dążenie do dwóch ideałów: ideału przedsiębiorcy, który musi mieć na uwadze rozwój przedsiębiorstwa
przez osiąganie zysku, oraz ideału człowieka, który szanuje swoich pracowników
i konsumentów, jednocześnie im służąc.

Bibliografia
Antonovsky A., Rozwikłanie tajemnicy zdrowia, Fundacja IPN, Warszawa 1996.
Bombała B., Doskonalenie organizacji w personalistycznej koncepcji zarządzania, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2003, t. 6, s. 176–185.
Bombała B., Ekonomizm nauk o zarządzaniu a przedsiębiorczość personalistyczna, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2013, t. 16, s. 319–334.
Bombała B., Fenomenologia polskiej transformacji, „e-Politikon” 2012, nr 1.
Bombała B., Fenomenologia przywództwa: być kimś – czynić coś, „Prakseologia” 2011, nr 151,
s. 11–33.
Bombała B., Fenomenologia zarządzania. Przywództwo, Difin, Warszawa 2010.
Bombała B., In Search of the Sources of Humanity [w:] „Phenomenology of Life from the
Animal Soul to the Human Mind. Book I: In Search of Experience (Analecta
Husserliana XCIII)”, red. A.T. Tymieniecka, Springer, Dordrecht 2007, s. 385–396.
Bombała B., Kreatywność osoby – odkrywanie sacrum [w:] Czy sacrum jest jeszcze święte?, red. Z. Kunicki, Hosianum, Olsztyn 2001, s. 109–120.
Bombała B., Personalistyczna filozofia zarządzania jako odpowiedzialność pozytywna,
„Prakseologia” 2002, nr 142, s. 131–148.
Bombała B., Phenomenology of Management – Didactic Aspects, „Management and Business Administration. Central Europe (MBA.CE)” 2012, nr 3, s. 51–60.
Bombała B., Zastosowanie fenomenologii „moralnego wzlotu” Maxa Schelera do analizy
przywództwa, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2012, t. 15, s. 325–338.
Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999.
Gronbacher G.M.A., Personalizm ekonomiczny, z przedmową Michaela Novaka, tłum.
J. Merecki, SDS, Instytut Liberalno-Konserwatywny, Lublin 1999.
Grudzewski W., M. Dolińska, Rozwój marketingu relacji, „Organizacja i Kierowanie”
1998, nr 2.
Grzywacz W., T. Ochinowski, M. Nawrocki, Tradycja i rozwój. Wybrane koncepcje kultury
organizacyjnej jako inspiracja badań w nowych obszarach psychologii organizacji,
„Zarządzanie i Edukacja” 2001, nr 1.
Harciarek M., Metoda fenomenologiczna w badaniu kapitału ludzkiego i społecznego,
„Zarządzanie” 2011, nr 3, s. 118–129
Harmel L., Manuel d'une corporation chrétienne, A. Mame et Fils, Paris 1877.

OD HARMELA DO OUIMETA...

73

Heidegger M., Bycie i czas, PWN, Warszawa 2008.
Imai M., Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania,
MT Biznes, Warszawa 2006.
Kampka F., Personalistyczny wymiar racjonalności gospodarczej, „Zeszyty Naukowe KUL”
1993, nr 1–4.
Klauza K., O. Jan Leon Dehon Założyciel Sercanów – szkic biograficzny, www.duchowosc.
scj.pl/dehon1.html.
Lauterborn R., New Marketing Litany: 4P's Passe, C-Words Take Over, „Advertising Age”
1st October 1990.
Ławicki J., Partnering jako meritum marketingu holistycznego [w:] Marketing przyszłości.
Trendy – strategie – instrumenty – media w kreowaniu wizerunku, red. G. Rosa,
A. Smalec, Szczecin 2005.
Majka J., Katolicka nauka społeczna. Studium historyczno-doktrynalne, Polski Instytut
Kultury Chrześcijańskiej, Rzym 1986.
Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
Ouchi W.G., Theory Z, Avon Books, New York 1981.
Ouimet J. -R., Wszystko zostało wam powierzone. Rozmowy z Yves Semen, Wyd. AA, Kraków 2010.
Piątek G., Léon Harmel (1829–1915). Przedsiębiorca wierny Bogu i robotnikom, www.duszpasterstwotalent.pl/przedsiebiorca-wierny-bogu-i-robotnikom.
Piątek G., Prekursor duszpasterstwa przedsiębiorców, www.duszpasterstwotalent.pl/o-dehon-2.
Pollard C.W., Przywódca, który służy [w:] Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 1997.
Semen Y., Wprowadzenie. Między Fryburgiem a Genewą [w:] J. -R. Ouimet, Wszystko zostało wam powierzone. Rozmowy z Yves Semen, Wyd. AA, Kraków 2010, s. 10–12.
Sokołowska J., Duchowość w zarządzaniu – wybrane zagadnienia, „Annales. Etyka w życiu
gospodarczym” 2012, vol. 15, s. 345–353.
Speare N., K. Wilson, S. Reese, Successful Global Account Management: Key Strategies
and Tools for Managing Global Customers, Kogan Page Ltd, London 2002.
Spidlik T., Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, Wyd. Księży Marianów, Warszawa 2000.
Szafulski A., Cnota przedsiębiorczości w personalistycznej koncepcji ładu gospodarczego,
PERSPEC†IVA: Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne, Rok V (2006), nr 1.
Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2007.

Annales. Etyka w życiu gospodarczym / Annales. Ethics in Economic Life 2014
Vol. 17, No. 2, May 2014, 75–84

Agnieszka Marek
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
e-mail: agnieszka.marek@kul.pl

Capital, resource or people? Contemporary trends
in personnel management

Abstract
People should be at the centre of attention within knowledge-based economics.
The leaders of each enterprise ought to focus on providing the best conditions
for their employees’ professional and individual development and treat them
with respect in terms of their dignity and needs. In contemporary literature two
notions in perceiving people in organisations are noticeable. The first one treats
employees as ‘resources’ which have to be properly used or as ‘capital’ that
should bring a decent return on investment. The second notion derives a lot from
Christian philosophy and sees the human as a person who treats work as a way
to realize his calling and thus is able to take responsibility for the decisions
made and actions taken.
Acting in a constantly changing environment, people have to be flexible
and able to take advantage of emerging opportunities and avoid threats. Within
this process it is not a matter of being a human ‘being’ but rather becoming,
which means that they are incessantly developing their potential. Although it is
hard to predict human behaviour, the main task for managers is to lead in a way
that will help employees use their full potential for both their own and
the company’s benefit.
Keywords: personnel management, human capital, human resources management,
human capital management, human potential management, personalism
JEL Classification: M54, Z12
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1. Introduction
In modern economics there exists a common belief that the success of any organisation depends on its members, their knowledge, experience and the best use of
their abilities. Each company tries to build the most effective system of people
management by choosing the best solutions from existing concepts. They have
different approaches towards employees, motivation, career development and
measuring work effectiveness. The most popular notions in personnel management are human resources management, human capital management and human
potential management. The questions are: which of these methods are the most
popular, which respect people the most and which give the best outcome to
the organisation and the staff?

2. Human Resources Management (HRM)
The development of HRM is connected with the works of academics from
the University of Michigan and Harvard University. The first model puts emphasis
on the strategic role of HR and the mutual correlations between workforce management and the general strategy of the organisation as well as its organisational
structure. The main elements of HRM in this approach are selection, performance,
appraisal, rewards and employee development. The latest model treats personnel
management as the central task of managers, who should take responsibility for
employee influence, human resource flow, rewards and work systems. It also
underlines that stakeholders’ interests and situational factors have a significant
influence on the management of HR1.
Although it is difficult to choose from the multitude of definitions present
in the literature, the one which seems to be the most suitable for the analysis
conducted within this paper is the definition cited by S.K. Sharma, according to
which HRM is
a philosophy of people management based on the belief that human resources
are uniquely important in sustained business success. An organization gains
competitive advantage by using its people effectively, drawing on their expertise
and ingenuity to meet clearly defined objectives. HRM is aimed at recruiting capable, flexible and committed people, managing and rewarding their performance and developing key competencies2.

H. Król, Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi [in] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
Tworzenie kapitału ludzkiego, eds. H. Król, A. Ludwiczyński, WN PWN, Warszawa 2006, pp. 60–63;
E. Jędrych, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji [in] Zarządzanie zasobami ludzkimi dla
menedżerów średniego szczebla, ed. E. Jędrych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007,
pp. 116–117.
2
S.K. Sharma, Handbook of HRM Practices: Management Policies and Practices, Global India
Publications, New Dehli 2009, p. 80.
1
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This definition shows the ‘hard’ aspects of HRM, according to which employees are one of the economic factors of growth, so it is important to calculate
the costs of the workforce and check its effectiveness. HRM has also its ‘soft’ face
which emphasises communication between workers, motivation, training and
development, key values, organisational culture and involvement 3.
If people are to be the resource which increases organisational competitiveness, there have to be some indicators showing their value in different aspects of
the enterprise’s activity. The main concern in this field is whether human resources are helpful in achieving organisational goals. One of the most popular
tools for measuring the efficiency of the HRM process is the HR scorecard, which
contains various indicators showing people’s contribution to the company’s outcome and the compatibility of HRM with the general organisational strategy 4. The
first step is to measure all the outcomes connected with employees such as their
skills, attitudes, behaviour or motivation. These factors influence the results of
a company, like its effectiveness, innovativeness, productivity or quality of work,
which in turn influence the ultimate outcome, which is the market value of
the company5. This chain shows that in HRM workers are important as long as
they have a positive impact on organisational performance and economic growth.

3. Human Capital Management (HCM)
Contemporary science has developed many theories on different kinds of capital
such as intellectual capital, social capital, cultural capital, organisational capital or
psychological capital. Employees are also perceived as a form of capital, called
human capital, which can be defined as the key factor in gaining a competitive advantage and achieving success. In the classic The Wealth of Nations Adam Smith
distinguishes four elements of fixed capital: machines and instruments of trade,
profitable buildings, improvements of land and, as the fourth one, the acquired and
useful abilities of all the inhabitants or members of the society6. He notices that
the improved dexterity of a workman may be considered in the same light as
a machine or instrument of trade which facilitates and abridges labour, and
which, though it costs a certain expense, repays that expense with a profit7

3

J. Storey, Human Resource Management Today: an Assessment [in] Human Resources Management:
A Critical Text, ed. J. Storey, Thomson Learning, London 2007, p. 11. Some authors say that ‘soft’
HRM elements are connected with McGregor’s Y Theory while ‘hard’ ones with his X Theory. See
E. Houldsworth, D. Jirasinghe, Managing and Measuring Empolyee Performance, Creative Print and
Design, London 2007, p. 38.
4
The detailed description of the HR scorecard is concluded in the book B.E. Becker, M.A. Huselid,
D. Ulrich, Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
5
J. Paauwe, HRM and Performance. Achieving Long Term Viability, Oxford University Press, New
York 2004, p. 55.
6
A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, book 2, ch. 1, ed. E. Cannan,
Library of Economics and Liberty, www.econlib.org/library/Smith/smWN.html (accessed: 13.03.2013).
7
Ibidem.
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so he simply treats people’s talents and abilities similarly to any kind of material
means of production. G. Łukasiewicz in his research defines human capital as
a resource of knowledge, abilities, talents, qualifications, attitudes, motives and
health, with its specific value, which is the source of future income and satisfaction. This capital is renewable and constantly increased human potential8.

This definition implies that human capital is measurable, requires taking investments and is also a source of income, so people who put money into their education, qualifications and talent development can expect to gain a decent return on
their investment, which might mean a better job, higher wages or other benefits.
The essence of HCM is collecting, analysing and reporting data, which
shapes strategic organizational decisions on personnel management. It requires
assessment aimed at indicating the connections between investments in human
resources and gaining a competitive advantage that can be achieved by employee
engagement and retention, talent management and programs of constant learning
and development9. The profitability of the investments can be measured on three
levels: the organizational level (relations between human capital and strategic
goals), the level of an organizational unit (changes in service, quality and productivity) and the HCM level (results of HR department on planning, acquisition,
rewarding, development and maintaining of human capital) 10. There are plenty of
methods of human capital assessment11 that managers can choose from in order to
achieve the best results for their companies. Its selection depends on the aim of
measurement and expected outcomes. It seems to be that in this approach employees
are strictly controlled and all their activities are quantified. Some people may have
difficulties in working for an organization in which they are perceived mainly as
capital which should bring a certain level of income.

4. Human Potential Management (HPM)
Both of the terms ‘human resources’ and ‘human capital’ are perceived by some
scholars as derogative and demeaning12. That is why the attempts to find other
ways of naming people management and to change managers’ attitude towards
their employees are made. One of these ideas is human potential management,
which, according to S. Karla, implies that workers should not be treated as a mere
G. Łukasiewicz, Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2009, p. 20 (translation of the definition by A. Marek).
9
A. Baron, M. Armstrong, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki
ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008, p. 33.
10
J. Fitz-Enz, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, p. 33.
11
See B. Jamka, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie. Od zarządzania kompetencjami
do zarządzania różnorodnością, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, pp. 213–215.
12
S.K. Kalra, Human potential management: time to move beyond the concept of human resource
management?, “Journal of European Industrial Training” 1997, no. 21/5, p. 176.
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resource or capital, but as individuals who need proper conditions for personal and
professional development13.
Pocztowski defines human potential as all the features and characteristics of
particular employees, who decide on their current and future abilities and readiness to complete organisational tasks, and on their value on the labour market 14.
In addition to that, if people have potential, they have a natural ability or quality
that could develop to make them very good15. According to the definitions mentioned above, potential is not something constant and current, but a future ability
which might, but does not have to evolve and be used by the person. To support
this development, managers have to provide their staff with the necessary assets,
motivation system and other nurturing conditions that will encourage them to
show their full potential and use it to the advantage of the organisation16. This is
the main aim of human potential management, defined as
an integrative and continuous process of enhancing human capabilities and capacities by enriching human beings’ existing potential and helping them to discover and tap their latent potential through micro-level human development interventions and macro-level systems and policy interventions to create and sustain an environment that facilitates individuals in achieving their full potential
to their own as well as the organization’s advantage17.

It has to be said that to achieve the organisation’s full potential, managers
have to support all their employees, not only the key ones, because partial development of workers means limited productivity of the company overall 18.
HPM requires a total change in the concept of man, for it assumes that human
behaviour is unpredictable. People are in constant movement, they are instantly
changing their environment, which means that they not ‘are’ but ‘are becoming’19,
so they have to adjust to each situation instead of using well-known patterns, and
take decisions very quickly and sometimes even spontaneously. What is more,
employees are not passive observers but active participants who, as parts of many
networks of interactions, are able to create a reality in a way that enables them to
achieve their own goals. The management of human potential is less bureaucratic
and autocratic than HRM and HCM. Its aim is to create opportunities for staff
development, to implement their innovative ideas and solutions to problems, and
to let them act in their own ways instead of controlling them instantly and forcing
them to undergo a multitude of surveys 20.
13

Ibidem, p. 176.
A. Pocztowski, Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1993, p. 24.
15
Longman Exams Dictionary, Pearson Education Limited, Harlow 2006, p. 1188.
16
A. Marek, Social Capital as a Facilitator of Achieving Employees’ Full Potential [in] Methods to
Improve the Efficiency of Workers, eds. E. Jędrych, J.P. Lendzion, Media Press, Łódź 2010, p. 87.
17
S.K. Kalra, op. cit., p. 178.
18
M.C. Hyter, J.L. Turnock, The Power of Inclusion, Wiley&Sons Canada, Canada 2005, p. 113.
19
M. Adamiec, Potencjał ludzki w organizacji, Difin, Warszawa 2011, p. 13.
20
Ibidem, pp. 13–14.
14
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5. The newest trends in people management
Nowadays, personnel management is evolving in two main directions: one is
the development of existing models through introducing more and more indicators
to assess particular traits and human behaviour, and their influence on the company’s success; the other puts emphasis on human dignity and subjectivity, satisfying human needs as well as individual and professional development. The first
approach aims at the excellence of the models while the latter focuses on the person rather than the results. Independently from the chosen approach, it has to be
said that the personnel function is constantly changing and managers have to look
for various methods which will allow them to understand their employees’ needs
and improve working conditions if they want to maintain the best employees
within an organisation.
Returning to the mentioned distinction, knowledge about personnel management is becoming more and more specialised. Scholars are conducting research on
different aspects of human behaviour and its influence on organisational performance. The most common research subjects seem to be loyalty and engagement.
Employee loyalty, understood as the likelihood that he or she will continue to
work for the organisation with lower or higher emotional engagement, might be
measured with the use of standard methods of HC assessment, the HR Scorecard,
as well as with tools for measuring attitudes and motives of behaviour21. Loyalty
consists of three dimensions, which are trust, habit and engagement, and it is an
important factor responsible for human capital increase, which means that it influences the financial efficiency of the whole company22. It reduces the costs of business and helps to maintain individuals with key competencies within an organisation. Another factor influencing human capital value is employee engagement,
seen as a feeling of passion, commitment and energy, which enables a worker to
make a greater effort, to be more persistent with more difficult tasks and to take
innovative action. The research shows that employee engagement has a positive
impact on the company’s income, annual sales and expenditure on staff safety 23.
In business practice, engagement is assessed through different surveys and models
such as attitude surveys, the Development Dimensions International Model, the
Hewitt Associates model and others24. Managers want to know the value of the
resources or capital they have, so they like different methods of measurement, but
from an employee’s perspective constant surveys and assessment of their performance on the basis of many indicators might be demeaning and reduce their work
satisfaction. According to K. Jaremczuk, the main problem with recognising people
21

Polish academics describe a variety of methods used in loyalty measurement in the publication:
A. Lipka, A. Winnicka-Wejs, J. Acedański, Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów lojalności
pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami, Difin, Warszawa 2012, pp. 34–130.
22
Ibidem, pp. 21–24.
23
D. Dickson, Fostering Employee Enagagement. Practical Tools and Best Practice Techniques, HRD
Press, Amherst 2011, pp. 4-5.
24
M. Juchnowicz describes a few existing methods of employee engagement assessment as well as
proposes her own model in Zaangażowanie pracowników, PWE, Warszawa 2012, pp. 62–102.
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is that managers ask what an employee is in the organisation instead of asking who
the employee is. The consideration of people’s role in a company should include
their beliefs, feelings and individual values systems 25 as those factors constitute
their personalities and influence their work.
The scholars representing the second mentioned direction of development of
personnel management have a different approach to the role of each individual
within an organisation, one which derives a lot from philosophy or different religions. They perceive people not as things which require excellent methods of management but as human beings who like work and are able to control their actions
by themselves. H. Alford states that taking into consideration the religious aspects
of a person’s activities may help to find answers to the key questions in management, as religious dimensions have the potential to give a more effective and human grounding to management practice26. She also underlines that religious convictions are a motivation for good behaviour in business for many people 27. In the
teaching of the Roman Catholic Church, work is seen as the way to realize man’s
calling, which is clearly stated by Blessed John Paul II in Laborem exercens. He
wrote that man is a person
capable of acting in a planned and rational way, capable of deciding about himself, and with a tendency to self-realisation. As a person, man is therefore the
subject of work. As a person he works, he performs various actions belonging to
the work process; independently of their objective content, these actions must all
serve to realise his humanity28.

According to that view, man is not a passive observer who needs to be controlled but is an active person who may use his or her talents to work and improve
the reality. Each person is created in the image of God and thanks to that takes
part in His act of world creation29. Religious norms and values, as well as employee’s spirituality, are becoming more and more important in management and
more often become the subject of conducted research 30.
An insight into personalism shows the dualism of man. On one hand, he or
she is perceived as an individual, who is part of a greater whole, on the other hand
though, he is seen as a person who, although connected with others, is an integral,
K. Jaremczuk, Podmiotowość pracownika w zarządzaniu organizacją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, p. 72.
26
H. Alford, The Practical Wisdom of Personalism, ‘Journal of Management Development’ 2010, vol.
29, no. 7/8, p. 704.
27
Ibidem, p. 703.
28
John Paul II, Laborem exercens, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław
1983, no. 6.
29
Ibidem, n. 25.
30
M. Michalski, Menedżer-katolik poszukiwany, czyli „żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało”…
[in] Kultura a rynek, ed. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, pp. 394–399; W. Giergiel, Innowacje organizacyjne w zarządzaniu – benedyktyński model zarządzania sobą i organizacją [in] Nowe
tendencje w zarządzaniu, vol. I, ed. M. Pawlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, , pp. 165–180; idem,
Modlitwa jako składowa zarządzania przedsiębiorstwem [in] Nowe tendencje…, vol. II, op. cit., pp. 317–
326.
25
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independent whole. That is why people are able to achieve their individual goals
as well as pursue the stated aim, which is the common good 31. The collective organisation, which combines the ideals of collectivism and individualism, provides
acceptance of spiritual needs and respects this dualism. As a whole, such a company builds ties and the feeling of being a member of a group, but at the same
time, each and every person has the right to express their individual views on
condition that he or she respects others32.
Independently of choosing one path or another of personnel function development, there are some factors which have a great influence on its form. Firstly,
it is the organisational culture which gives a symbolic context for human actions, emphasises the most important values and creates the uniqueness of the
organisation. Secondly, it fulfils the need for the integration of the organisational strategy of staff management with the strategy of knowledge management. Last but not least, it creates working conditions that will enable people to
develop their talents and abilities, cooperate with colleagues in order to achieve
common goals and let managers appreciate and reward the work of their employees properly. It is important to remember that people can be creative, willing
to take innovative actions and participate in organisational success as long as
they are respected and recognised.

6. Epilogue
Taking into consideration all of the above, it has to be said that personnel management is constantly changing. It does not mean that terms such as HRM or
HCM have become obsolete, those concepts are also evolving towards models
appropriate in modern economics, which notice more and more aspects of human
work which influence organisational success and efficiency. It means that next to
well-known theories, new ones are emerging, with their origins in philosophy or
religious rules, and which put greater emphasis on the dignity and subjectivity of
each person. It also has to be said that the literature shows ideal models which are
rarely implemented as a whole. In practice, managers usually select some parts of
existing theories which are useful and suitable for their organisations. Moreover,
financial and procedural limitations are often factors which influence personnel
management more than the manager’s vision.
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Etyczne determinanty zarządzania
ośrodkami szkolenia kierowców w świetle
zmian prawnych obowiązujących od 2013 r.

Ethical Management Determinants of Driver Training Centres
in the Light of the Legal Changes Applicable from 2013
From 19th January 2013 there have been changes in the operation of driver training
centres due to the legislation regarding vehicle drivers coming into force. Changes
related to the conduct of driving schools concern four major areas. The first one is
a new form of enrolment on driving courses by candidates for drivers, which is done
by using the so-called Profile of Candidate for Driver (PCD) generated by the
county authorities. The second aspect is the new formula of the theoretical state
examination. The third issue is the introduction of cash registers for the operators
conducting drivers’ education. The fourth feature is the introduction of new categories of the driving license, in particular a category including two-wheeled vehicles.
The existing regulations, as well as the huge competition in the market, have
contributed to the fact that the activity of training of candidates for drivers has been
dominated by the principle according to which the service must be performed in
a cheap and fast way. It automatically translates into the low quality of training and
the disregard of procedural steps associated with it. In practice, the lack of adequate
control on the part of the state is the reason for the fact that driving has become an
arbitrary function based on ruthless marketing and low-cost services. In this situation, ethical dilemmas arise that, in the author’s opinion, will not necessarily be
resolved by the new legal standards for drivers.
Keywords: Driver Training Centres, ethical norms, management
JEL Classification: L92, M14
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1. Wprowadzenie
Czasy współczesne charakteryzują się wielkimi przeobrażeniami ekonomicznymi,
światopoglądowymi i politycznymi. Wszystko to ma ogromny wpływ na życie codzienne, które toczy się zarówno na płaszczyźnie rodzinnej, jak i zawodowej. Jedną
z umiejętności, które stały się dziś niemal podstawowe, jest prowadzenie pojazdów
samochodowych. Samochód nie jest – jak kiedyś – dobrem luksusowym, tylko
niezbędnym narzędziem, które ułatwia przemieszczanie się i docieranie do celów
podróży. Pomimo że stanowi on duże udogodnienie, nie oznacza to, że jest środkiem
transportu w pełni bezpiecznym. Bezpieczeństwo jest tutaj oczywiście kwestią
względną, zależy bowiem od wielu czynników, spośród których można wymienić
umiejętności kierowców, zwracanie przez nich uwagi na bezpieczeństwo jazdy, stan
polskich dróg, czy w końcu – jakość szkolenia kandydatów na kierowców.
W niniejszym artykule skoncentrowano się na ostatnim z wymienionych
elementów. Paradoksem jest to, że zarówno w mediach, jak i podczas organizowanych dyskusji, pogadanek czy konferencji bardzo dużo mówi się o bezpieczeństwie. Można wręcz uznać, że jest to temat medialny, nośny. Przy jego przedstawianiu nie powinno być żadnych podziałów i zróżnicowanych poglądów dotyczących wagi samego problemu. I tak faktycznie jest. Wszyscy są zgodni co do tego,
że bezpieczeństwo jest bardzo ważne, dotyczy bowiem ludzkiego życia. Jednak
analiza omawianej kwestii skłania do zadania pytania: co z tego wszystkiego wynika? Pomimo że statystyki policyjne pokazują, że wypadkowość w Polsce się
zmniejsza, nie oznacza to, że świadomość użytkowników dróg dotycząca potencjalnych zagrożeń się zwiększa.
Jak już wspomniano, jednym z ogniw kształtowania świadomości, jak ważna
jest to kwestia, jest szkolenie kandydatów na kierowców. Od 2013 r. nastąpiły
rewolucyjne zmiany dotyczące uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami.
Nowy system z założenia miał być bardziej wymagający, co oznacza, że zdobycie
upragnionego prawa jazdy miało kosztować potencjalnych kierowców, a także
instruktorów nauki jazdy, więcej wysiłku, mobilizacji i zaangażowania w proces
szkolenia. Miały to być zmiany jakościowe, które może nie bezpośrednio, ale
w dłuższej perspektywie powinny przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na
polskich drogach.
Nowa ustawa obowiązuje już ponad rok. Niesprawiedliwe byłoby uznanie, że
nic się nie zmieniło w kwestii poprawy bezpieczeństwa. Rzeczą bezdyskusyjną
jest to, że wprowadzenie zmian wymaga czasu. Pojawiają się jednak pewne niepokojące sygnały – środowisko instruktorów i właścicieli ośrodków szkolenia
kierowców (OSK) jest bardzo podzielone, wyczuwalny jest opór wobec wprowadzanych zmian.
W związku z implementacją aktualnych przepisów powstało dużo nieścisłości dotyczących nowych programów egzaminacyjnych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego (WORD). Dosyć pasywną postawę przyjmuje również
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Strony (OSK, WORD, MIiR) obwiniają
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się wzajemnie, brakuje zgody, porozumienia, wzajemnej wyrozumiałości, co nie
służy wspólnemu celowi, a jedynie pogarsza zaistniałą sytuację.
Wydaje się, że w przedstawionym sporze nie liczy się człowiek, czyli przyszły kierowca. Zewnętrzny obserwator, wyczulony na relacje interpersonalne oraz
uniwersalne wartości międzyludzkie, może wysnuć tezę, że problem dotyczy m.in.
braku poszanowania zasad etycznych, które powinny być gwarancją wzajemnego
zrozumienia i budowania świadomości dobra wspólnego.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie etycznych determinantów,
które powinny stanowić podstawę procesu zarządzania ośrodkami szkolenia kierowców w świetle nowych przepisów umożliwiających uzyskiwanie uprawnień do
kierowania pojazdami. Autor bazuje na obowiązujących przepisach prawnych,
opiniach eksperckich, a także własnych obserwacjach poczynionych podczas
pracy jako instruktor nauki jazdy z szesnastoletnim stażem w małej, rodzinnej
firmie szkoleniowej.

2. Geneza zmian dotyczących szkolenia i egzaminowania
kandydatów na kierowców
Obowiązująca od 19 stycznia 2013 r. nowa ustawa o kierujących pojazdami jest
z pewnością jednym z najdłużej procedowanych aktów prawnych w najnowszych
dziejach polskiego parlamentaryzmu 1. W roku 2003 w ówczesnym Ministerstwie
Transportu rozpoczęto dyskusje na temat konieczności przyjęcia nowych, bardziej
efektywnych rozwiązań, pozwalających na podniesienie kwalifikacji kierowców.
Pierwszy projekt opisywanej ustawy powstał jako odpowiedź na negatywne zjawiska związane z uzyskiwaniem prawa jazdy. Miało to być również antidotum
pozwalające zmniejszyć wciąż rosnącą liczbą wypadków samochodowych. Należy
podkreślić, że do momentu wejścia w życie ustawy wszelkie regulacje dotyczące
uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami zapisane były w ustawie Prawo
o ruchu drogowym z 1997 r. oraz rozporządzeniu w sprawie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców2.
Projekt nowej ustawy powstał na podstawie dokumentu programowego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o nazwie Nowy system uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Jak wskazują pomysłodawcy, projekt ten
był konsultowany z ponad dwudziestoma organizacjami społecznymi, których
członkowie byli przedstawicielami różnych środowisk. Pierwszy projekt ustawy
zakładał konieczność stosowania przez ośrodki szkolenia kierowców (OSK) materiałów dydaktycznych, które byłyby rekomendowane z listy prowadzonej przez
ministra ds. transportu. Zakładano, że wpis na listę będzie następował po uzyskaUstawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, Dz. U. Nr 30, poz. 151 z 2011 r.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005 r.; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania
i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, Dz. U. Nr 217,
poz. 1834 z 2006 r.
1
2
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niu pozytywnej recenzji dwóch ekspertów z zakresu dydaktyki i bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Z kolei eksperci mieliby być rekomendowani przez placówki
naukowo-badawcze. Argumentem uzasadniającym stworzenie listy był fakt, że na
rynku oprócz dobrych materiałów dydaktycznych występują także takie, które nie
powinny być wykorzystywane podczas szkolenia kandydatów na kierowców.
W projekcie zwrócono również uwagę na kwestie związane z nadzorem OSK. Aby nadzór mógł być realizowany, szkoły jazdy miałyby obowiązek
udzielania informacji o osobach uczestniczących w kursie prawa jazdy, a także
czasie i miejscu przeprowadzania zajęć. Jako jednostkę nadzorującą proponowano
powołanie komisji społecznej, która w założeniu miała współpracować ze starostami. Dodatkową propozycją miało być ustanowienie w każdym ośrodku szkolenia kierowców (OSK) doradcy do spraw pedagogicznych.
Trzeba podkreślić, że te rewolucyjne jak na tamten czas zmiany zostały poddane krytyce głównie ze strony właścicieli OSK. W 2010 r. podczas kolejnej debaty
nad projektem ustawy wyeliminowano m.in. zapisy dotyczące: jazdy z opiekunem,
egzaminu w ruchu pozamiejskim, a także powołania funkcji doradcy pedagogicznego. Zabrakło również zapisów dotyczących społecznych komisji konsultacyjnych,
które miały opiniować decyzje starosty odnośnie do działalności OSK.
Ujmując rzecz z szerszej perspektywy można powiedzieć, że rezygnacja
z ważnych dla branży szkoleniowej postulatów nie była dobrym rozwiązaniem.
Jest to zadziwiające, twórcy nowej ustawy powoływali się bowiem na zatrważające dane dotyczące skali wypadków, do których dochodzi w głównej mierze poza
obszarem zabudowanym. Nie będzie oryginalnym twierdzenie, że statystyczny
kursant podczas szkolenia praktycznego koncentruje się przede wszystkim na
jazdach w tzw. „strefach egzaminacyjnych”, czyli najbardziej prawdopodobnych
miejscach, ulicach, gdzie może zostać przeprowadzony egzamin państwowy.
Pozostaje więc bardzo mało czasu na szkolenie poza obszarem zabudowanym.
Historia powstawania ustawy odkrywa zdumiewające, wręcz radykalne pomysły, jak chociażby ten autorstwa ówczesnego prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców A. Igielskiego – zniesienie wymogu ukończenia szkolenia przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego. Również przedstawiciele wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD)
składali propozycje, aby szkolenia nie były obowiązkowe przed pierwszym podejściem do egzaminu.
Dyskusja toczyła się także wokół podniesienia wymogów wobec kandydatów
na instruktorów nauki jazdy. Ustalono obligatoryjne trzydniowe warsztaty doskonalące dla instruktorów, które będą prowadzone przez ośrodki szkolenia kierowców spełniające dodatkowe wymagania (tzw. Super OSK).
Ustawa została podpisana przez prezydenta B. Komorowskiego 25 stycznia
2011 r., jednak rok po jej podpisaniu minister S. Nowak przesunął o kolejny rok jej
wejście w życie, uzasadniając to tym, że WORD-y nie są gotowe z nowym oprogramowaniem, a społeczeństwo (jak argumentował) jest zaniepokojone zmianami3.
M. Piaszczyński, W. Bachorz, M. Radomski, Wszystkiego najlepszego, ustawo, „Szkoła Jazdy” 2013,
nr 1 (85), s. 6–7.
3
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3. Wybrane aspekty szkolenia i egzaminowania kandydatów na
kierowców obowiązujące od 2013 r.
Egzamin na prawo jazdy według nowych zasad przeprowadzany jest od 19 stycznia 2013 r. Do istotnych zmian należy rejestracja kandydata na kierowcę –
uzyskuje on w starostwie powiatowym numer PKK, czyli profil kandydata na
kierowcę. Według zamysłu ustawodawcy kursant przed przystąpieniem do kursu
kompletuje wniosek o wydanie prawa jazdy, orzeczenie lekarskie, dowód tożsamości i jedno zdjęcie. Dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie
prawa jazdy we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wydziale komunikacji (starostwie powiatowym).
Ustawa o kierujących pojazdami stawia wysokie wymagania instruktorom
i wykładowcom. Obecnie nie wystarcza już tylko uczyć rozwiązywania testów, które
przed 19 stycznia 2013 r. były ogólnodostępne. Przepis art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy
o kierujących pojazdami stanowi, że część teoretyczna egzaminu na prawo jazdy jest
przeprowadzana w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi
w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej w zakresie uprawnień
prawa jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D i T. Część pytań jest
prezentowana w formie krótkich filmów sytuacyjnych, po zakończeniu których kandydat na kierowcę musi w ustalonym czasie podjąć właściwą decyzję co do sposobu
zachowania się w konkretnej sytuacji. Przedstawiane filmy nie są animacjami, lecz
krótkimi sekwencjami filmowymi, trwającymi od 5 do 10 sekund.
Sytuacje, w przeciwieństwie do tego, jak było to rozwiązane w testach już
nieobowiązujących, są przedstawione z perspektywy kierowcy. Egzamin teoretyczny jest podzielony na dwie części: ogólną i specjalistyczną. Kandydat musi
odpowiedzieć w sumie na 32 pytania: 20 w części ogólnej i 12 w części specjalistycznej. Przeczytanie treści pytania zabiera nie więcej niż 20 sekund, zaś w ciągu
kolejnych 10–15 sekund należy udzielić na nie odpowiedzi – nie ma więc czasu na
wątpliwości i w związku z tym trzeba znać dokładnie przepisy ruchu drogowego.
Odpowiedzi oceniane są w zależności od wagi pytania. Są one punktowane
w skali od 1 do 3. Aby zdać egzamin państwowy, który trwa 25 minut, trzeba
uzyskać co najmniej 68 punktów na 74 możliwe.
Zasady zdawania egzaminów praktycznych na kat. B, C, C + E, D nie uległy
zasadniczym zmianom. Zmiany dotyczą natomiast kat. A (motocyklowej). Według nowych zasad należy ominąć przeszkody przy prędkości 50 km/h oraz wykonać slalom szybki przy średniej prędkości 30 km/h pomiędzy pachołkami rozstawionymi co 7 metrów. Zniknęła popularna „ósemka” do przejechania, która dla
kursantów nie stanowiła większej trudności. W przypadku kat. A nie ma już ustalonej trasy egzaminacyjnej, której wcześniej można było się nauczyć na pamięć.
W obecnych uwarunkowaniach egzamin stanowi realną trudność i w sposób
uczciwy będzie weryfikował umiejętność jazdy jednośladem, coraz popularniejszym na polskich drogach.
Zmiany wynikające z przepisów ustawy o kierujących pojazdami dotyczą
również ośrodków szkolenia kierowców. Ośrodki muszą m.in. dostosować infra-
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strukturę – uzupełnić oznakowanie placów manewrowych, a także je ogrodzić. Na
dostosowanie do nowych wymogów przedsiębiorcy prowadzący OSK mają dwa
lata. W myśl nowych norm prawnych w OSK może być zatrudniony instruktor
z co najmniej trzyletnią udokumentowaną praktyką. Wymagania dotyczą również
infrastruktury służącej do przeprowadzania zajęć teoretycznych. Sala musi być
przystosowana do szkolenia przynajmniej 10 osób.
Działalność OSK nadal podlega kontroli. W pierwszej kolejności sprawdzane
będą ośrodki nowo wpisane do rejestru (w roku poprzednim) oraz te, które nie
zostały z różnych przyczyn skontrolowane w okresie przed wejściem ustawy.
W następnej kolejności wizytowane będą ośrodki, w przypadku których analiza
statystyczna wskazuje na możliwość wystąpienia nieprawidłowości, oraz te,
w których stwierdzono jakieś nieprawidłowości podczas ostatniej kontroli.
Nowością w prowadzeniu OSK jest wymóg szczegółowego zaplanowania całego kursu już na samym jego początku, włącznie z zajęciami praktycznymi. We
właściwym przygotowaniu kursantów mają pomóc programy załączone do nowego rozporządzenia w sprawie szkolenia4.

4. Kodeks etyczny instruktora nauki jazdy jako determinanta
efektywnego zarządzania ośrodkami szkolenia kierowców
Potrzeba obowiązywania zasad etycznych we współczesnej rzeczywistości gospodarczej jest kwestią bezdyskusyjną. Jednak coraz większe tempo życia, chęć posiadania dóbr materialnych oraz hołdowanie filozofii „mieć przed być” sprawiły,
że współczesny człowiek odchodzi od uniwersalnych wartości etycznych. Przeciwwagą dla tego rodzaju postępowania jest m.in. tworzenie kodeksów etycznych
wśród różnych grup zawodowych. Kodeksy te stanowią uporządkowane zbiory
zasad, norm etycznych i dają wytyczne w codziennym postępowaniu na płaszczyźnie zawodowej. Mają one służyć tym, którzy zdecydowali się związać swoją
przyszłość z konkretnym zawodem. Kodeks etyczny nie tylko wyznacza drogę
uczciwego i rzetelnego postępowania, ale jednocześnie rozstrzyga sytuacje konfliktowe, które mogą pojawiać się w różnych okolicznościach związanych z wykonywaną pracą.
Osoby, które nie są wtajemniczone w problematykę etyki, mogą się zastanawiać, w jaki sposób powiązać to zagadnienie z pojęciem zarządzania. A. Zadroga,
powołując się na Encyklopedię katolicką, definiuje etykę (gr. ethos – obyczaj,
zwyczaj; ethikos – obyczajowy) jako naukę filozoficzną, która swym zasięgiem
obejmuje zespół zagadnień moralności w relacji do dobra i zła moralnego. Etyka
w ujęciu naukowym określa istotę powinności moralnej człowieka oraz jej szczegółową treść (słuszność moralną) i ostatecznie wyjaśnia fakt moralnego działania.
R. Biernat, Przygotowanie do jazdy, „Szkoła Jazdy” 2013, nr 1 (85), s. 8–9; Rozporządzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, Dz. U. z dnia
14 września 2012 r., poz. 1019.
4
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Wskazuje ponadto na genezę zła moralnego oraz sposoby jego przezwyciężania.
Etyka jest częścią normatywną etosu5.
Z kolei zarządzanie przedsiębiorstwem, organizacją, oznacza zestaw działań
normujących postępowanie kadry zarządczej, ukierunkowanych na podstawowe
zasoby organizacji. Zarządzanie realizowane jest przez następujące funkcje: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie (również przewodzenie).
Zarządzanie stanowi dynamiczną całość i jest stabilną platformą, na której odbywa się kierowanie zasobami przedsiębiorstwa (ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi)6.
Przedstawiona definicja dowodzi, że zarządzanie jest komponentem funkcjonowania każdej organizacji. Założone przez menedżerów cele nie mogą zostać
osiągnięte, jeżeli któraś z wymienionych funkcji będzie słaba i niedoskonała.
Innymi słowy zarządzanie stanowi modelową koordynację opartą na zaufaniu do
współpracowników, dobrej komunikacji interpersonalnej, rzetelności, wiarygodności i uczciwości. Przedstawione wartości mają charakter norm etycznych, co
potwierdza, że zarządzanie powinno być ugruntowane na fundamencie etycznym.
Mówiąc o etycznych determinantach zarządzania ośrodkami szkolenia kierowców, warto skoncentrować się na kodeksie etycznym instruktora nauki jazdy
w kontekście zmian prawnych, które obowiązują w obszarze szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Każdy kodeks etyczny jest prawem honorowym, którego akceptacja powinna być dobrowolna, a nie obowiązkowa. Kodeks
etyczny instruktora nauki jazdy jest zbiorem przemyśleń instruktorów nauki jazdy
i wykładowców, jakie zrodziły się podczas szkoleń na certyfikat kompetencji
personelu w latach 2002–2003. Opinie i uwagi były konsultowane z Polską Federacją Stowarzyszeń Szkół Kierowców oraz Radą Ośrodków Szkolenia Kierowców
pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego.
Kodeks zawiera 32 zasady postępowania, które według jego autorów mają
przyczynić się do poprawy wizerunku instruktorów nauki jazdy, a dzięki temu –
ośrodków szkolenia kierowców. Redaktorkami kodeksu są panie: Ida Leśnikowska-Matusiak i Maria Dąbrowska-Loranc z Instytutu Transportu Samochodowego
oraz Marek Górny – wykładowca Specjalistycznego Ośrodka Szkolenia z Krakowa i Janusz Lupiński – ówczesny prezes Ośrodków Szkolenia Kierowców pod
Patronatem Instytutu Transportu Samochodowego. Struktura kodeksu jest następująca7:
I. Zasady ogólne
Instruktora nauki jazdy obowiązują ogólnie przyjęte etyczne zasady. Jest on odpowiedzialny za życie i zdrowie kursantów i innych uczestników ruchu, bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym, poszanowanie
godności osobistej kursantów, dbałość o środowisko naturalne. Zasady zawarte
Por. P. Żuraw, Kodeks etyczny instruktora nauki jazdy – cz. 1, „Szkoła Jazdy” 2011, nr 3 (63), s. 24.
E. Multan, Planowanie i podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie [w:] Zarządzanie w przedsiębiorstwie, red. J.S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s. 160.
7
Kodeks etyczny instruktora nauki jazdy, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2004.
5
6
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w kodeksie etycznym instruktora nauki jazdy obowiązują go zarówno w działalności zawodowej, jak i w życiu prywatnym.
Instruktor nauki jazdy:
(1) Nie może żądać od kursantów ani współpracowników zachowania sprzecznego zarówno z ogólnie przyjętymi zasadami, jak i z zasadami określonymi
w kodeksie etycznym.
(2) Powinien stale poszerzać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności.
(3) Nie powinien podejmować się wykonywania czynności z zakresu praktyki zawodowej, które wykraczałyby poza jego wiedzę i kompetencje zawodowe.
(4) Potępia i przeciwdziała negatywnym zjawiskom (korupcja, zaniżanie
cen, niska jakość usług itp.) występującym w szkoleniu kierowców.
(5) Jest odpowiedzialny za rozwój swojego ośrodka szkolenia kierowców.
Dba o wizerunek ośrodka szkolenia kierowców, w którym jest zatrudniony. Jest lojalny wobec pracodawcy i współpracowników. Nie prowadzi
działalności konkurencyjnej.
(6) Nie działa na szkodę innego instruktora nauki jazdy ani ośrodka szkolenia kierowców.
(7) Czynnie uczestniczy w działalności stowarzyszeń, organizacji itp., których celem jest nobilitacja zawodu, poprawa jakości szkolenia oraz bezpieczeństwa drogowego.
II.

Powinności instruktora nauki jazdy wobec kursantów
(1) Instruktor nauki jazdy w swojej pracy kieruje się przede wszystkim dobrem kursanta.
(2) Podejście instruktora nauki jazdy do kursantów charakteryzuje:
otwartość i umiejętność nawiązania kontaktu, kompetencja zawodowa,
umiejętność indywidualnego podejścia do kursanta, poszanowanie godności ludzkiej, równe traktowanie mężczyzn i kobiet, tolerancja, empatia,
partnerstwo i podmiotowy stosunek do uczniów, życzliwość, dyscyplina,
sprawiedliwa i obiektywna ocena pracy i postaw kursantów, kultura, przejawiająca się m.in. w kontrolowaniu własnych emocji, używaniu poprawnego języka polskiego, dbałości o wygląd zewnętrzny i estetykę pomieszczeń oraz czystość pojazdu szkoleniowego oraz zachowaniu odpowiedniego dystansu fizycznego wobec kursanta.
(3) Instruktor nauki jazdy powinien być autorytetem dla kursantów. Powinno
to wynikać z jego cnót moralnych, mistrzostwa pedagogicznego, wiedzy
i kultury umysłowej oraz kultury osobistej.

III. Powinności instruktora nauki jazdy wobec własnej grupy zawodowej
Instruktor nauki jazdy:
(1) Solidaryzuje się ze swoją grupą zawodową. Poczuwa się do współodpowiedzialności oraz identyfikuje się z poglądami głoszonymi przez stowarzyszenia, organizacje itp. zrzeszające instruktorów nauki jazdy, o ile nie

ETYCZNE DETERMINANTY...

93

są one sprzeczne z ogólnie obowiązującymi zasadami etycznymi i zasadami określonymi w kodeksie.
(2) Identyfikuje się z własną grupą zawodową, eksponuje dyplomy, certyfikaty, odznaki itp.
(3) Współdziała ze swoimi współpracownikami. Służy radą i pomocą młodszym kolegom.
(4) W miarę swoich możliwości przeciwdziała szkodliwemu dla zawodu
egoizmowi. Propaguje i utrwala rzetelność i sumienność zawodową.
IV. Powinności instruktora nauki jazdy wobec społeczeństwa
(1) Instruktor nauki jazdy przejawia szacunek dla innych ludzi i troszczy się
o mienie społeczne.
(2) W stosunkach międzyludzkich cechuje go wyższy niż przeciętny poziom
kultury osobistej.
(3) Wspiera inicjatywy społeczne na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
(4) Wykazuje zainteresowanie sprawami regionu i lokalnego społeczeństwa.
V.

Powinności reprezentantów instruktorów nauki jazdy
Reprezentant:
(1) Przyjmuje z odpowiedzialnością funkcje powierzone mu przez środowisko i nie uchyla się od podejmowania działań na rzecz środowiska instruktorów nauki jazdy.
(2) W swoich działaniach kieruje się dobrem ogółu środowiska instruktorów
nauki jazdy, a nie interesem ich wąskiej grupy. Poszukuje rozwiązań
uniwersalnych.
(3) Nie wykorzystuje pełnionej funkcji do nieuczciwego wzmacniania swojej
pozycji na rynku.
(4) Jest autorytetem dla innych instruktorów nauki jazdy.

VI. Powinności właścicieli ośrodków szkolenia kierowców
Właściciel ośrodka szkolenia kierowców:
(1) Organizuje okresowe szkolenia i seminaria podnoszące kompetencje pracowników (instruktorów).
(2) Stosuje uczciwą konkurencję – nie zaniża cen i nie prowadzi sprzedaży
usług poniżej kosztów ich świadczenia.
(3) Nie rozpowszechnia nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o swojej lub konkurencyjnej firmie.
(4) Nie nakłania osoby lub osób świadczących pracę na rzecz firmy konkurencyjnej do niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych.
(5) Nie stosuje reklamy sprzecznej z prawem, dobrymi obyczajami i uchybiającej godności człowieka.
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(6) Nie wprowadza klientów w błąd co do tożsamości swojego ośrodka,
używając zmodyfikowanego oznakowania, nazwy lub charakterystycznego symbolu innego ośrodka.
(7) Czynnie zwalcza objawy korupcji w swoim ośrodku.
(8) Dba o wysoką jakość wykonywanych usług.
(9) Nie organizuje własnej siedziby w bezpośrednim sąsiedztwie innego
ośrodka szkolenia kierowców.
Zaprezentowane zasady stanowią wartości uniwersalne i ponadczasowe. Pomimo że sformułowano je przed dekadą, nie straciły one na ważności. Smutkiem
napawa fakt, że przedstawiony kodeks jest „martwym” zapisem. Został sformułowany przez pracowników Instytutu Transportu Samochodowego w porozumieniu
z organizacjami branżowymi reprezentującymi środowisko OSK. Z trudem można
jednak odnaleźć jego treść na stronach internetowych tych organizacji, nie jest
również promowany przez sam ITS – instytucję ściśle współpracującą z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, która od strony naukowej ocenia i opisuje funkcjonowanie szkół nauki w Polsce. Środowisko osób zajmujących się szkoleniem
i egzaminowaniem kandydatów na kierowców powinno być zainteresowane promocją zasad etycznych, które ułatwiałyby implementację zasad nowej ustawy
o kierujących pojazdami. Widocznie nie ma takiej woli, stąd nie można się dziwić, że wszystkim stronom (OSK, WORD-om, ministerstwu) tak trudno jest się
porozumieć.
Zasady kodeksu etycznego instruktora nauki jazdy zachęcają do budowania
przez tę grupę zawodową własnej tożsamości i autorytetu. Kodeks wyraźnie zaleca, aby instruktorzy szanowali godność osobistą kursantów. Żeby jednak mieć
szacunek do innych, należy nauczyć się szanować samego siebie. Jest to bardzo
istotne, bowiem wejście w życie ustawy niewiele zmieniło w postępowaniu instruktorów i właścicieli OSK. Szkolenie teoretyczne kandydatów na kierowców
w większości przypadków wróciło do dawnych metod. Kursanci nadal są przygotowywani (mówiąc kolokwialnie) „pod egzamin”. Na rynku wydawniczym wyspecjalizowały się firmy, które oferują młodym adeptom kursów jazdy samochodem testy z pytaniami do złudzenia przypominającymi egzaminacyjne lub wręcz
te same. Wykładowcy chętnie korzystają z takiego ułatwienia, nie ucząc tego, co
jest najważniejsze, czyli przepisów ruchu drogowego.
W nauczaniu brakuje refleksji i społecznej odpowiedzialności biznesu. Rynek, tak jak kiedyś, nadal jest bardzo konkurencyjny, a czynnikiem, który decyduje o konkurencyjności, jest niska cena za kurs. Marketing stosowany przez OSK
jest bezpardonowy – pomimo zakładanego nadzoru ze strony starostw nie zostały
one należycie skontrolowane. Przeprowadzane kontrole są kontrolami tylko z
definicji, pracownicy starostw powiatowych nie chcą bowiem zaogniać sytuacji
czy wręcz narażać się instruktorom, z którymi dotychczasowa współpraca układała się należycie. Poza tym przepisy wprowadzane przez resort ministerialny były
pełne niejasności, co otwierało pole do ich różnych interpretacji; przez długi czas
wielką niewiadomą pozostawało, czy przepisy te w ogóle wejdą w życie.
Od marca 2013 r. ośrodki szkolenia kierowców należą do tej grupy przedsiębiorstw, które zobowiązane są do stosowania w ewidencji przychodów kas fiskal-
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nych. Wprowadzenie tych urządzeń miało z założenia wyeliminować powszechną
patologię polegającą na braku ewidencjonowania przychodów, zwłaszcza za tzw.
jazdy dodatkowe, czyli jazdy praktyczne, które nie są wliczane do szkolenia kursowego. Niska cena rynkowa tych jazd, będąca na granicy opłacalności (ok. 40–50 zł
za 60 minut szkolenia), sprawia, że szkoleniowcy nie ewidencjonują ich w swoich
księgach podatkowych. Ten proceder nadal trwa w myśl zasady: „nie będę oddawać pieniędzy państwu, gdyż dla mnie niewiele już pozostaje”.
Nie można jednak dostrzegać wyłącznie negatywnych aspektów omawianego
problemu. Trzeba podkreślić, że w Polsce jest bardzo duża grupa instruktorów,
którzy kierują się w pracy zawodowej uczciwością i rzetelnością, poczuciem odpowiedzialności i przejawiają wysoki stopień kompetencji. Dużą niesprawiedliwością i zafałszowaniem rzeczywistości byłoby mówienie, że cała populacja instruktorów ma niewiele wspólnego z poszanowaniem norm etycznych. W ten
sposób sformułowana opinia mogłaby być bardzo krzywdząca. W prezentowanym
środowisku zawodowym jest wielu wybitnych, sumiennych, komunikatywnych
i kulturalnych pedagogów, dla których najważniejsze są nie zarobione pieniądze,
lecz poczucie spełnienia misji przekazywania wiedzy, która ma ukształtować
bezpieczne nawyki poruszania się pojazdami po drogach 8.

5. Wnioski
Niniejszy artykuł jedynie zarysowuje problematykę organizacji szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Chciałoby się powiedzieć, że wraz z nowymi przepisami nadchodzi czas profesjonalistów, którzy powinni być ambasadorami propagowania standardów rzetelności zawodowej. Jednakże pierwszy rok
obowiązywania ustawy o kierujących pojazdami pokazuje, że sytuacja niewiele
się zmieniła w stosunku do tej sprzed jej wejścia w życie.
Standardy etyczne obowiązujące w każdej grupie zawodowej wywierają znaczący wpływ na funkcjonowanie organizacji i są gwarancją skutecznego zarządzania. Tak też powinno być w branży ośrodków szkolenia kierowców i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Instruktorzy wywodzą się z różnych środowisk, co oznacza, że przenoszą określone nawyki na grunt relacji z kursantami
(osobami szkolonymi). Jak już wspomniano, proces zarządzania jest zawsze oparty na określonych wartościach moralnych. Zarządzanie przedsiębiorstwem bez
stosowania zasad etycznych nie jest możliwe – nieuczciwe, nierzetelne i niewiarygodne praktyki zawsze zostaną dostrzeżone przez klientów. Takiego postępowania nic nie może usprawiedliwiać: ani dekoniunktura gospodarcza, ani niż demograficzny, ani chęć ominięcia trudnych w interpretacji przepisów prawnych.
Zapisy nowej ustawy o kierujących pojazdami, choć może w ostatecznej wersji nie są doskonałe, stwarzają szansę na rzetelne prowadzenie szkoleń w zakresie
nauki jazdy. Duży opór instruktorów w kwestii wprowadzania zmian wynika
z przyzwyczajenia do pewnych norm zachowań, które dalekie są od ambitnych
8

P. Żuraw, Dylematy etyczne instruktora – cz. 3, „Szkoła Jazdy” 2011, nr 10 (70), s. 29.
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metod nauczania. System sprzed reformy (używając potocznego języka) rozleniwił środowisko wykładowców i instruktorów. Nowe zasady szkolenia mobilizują
szkoleniowców do poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy w związku z wymogiem obligatoryjnych warsztatów doskonalących.
Etyka jest wymagająca, a jednocześnie mobilizująca. Trzeba być przekonanym do jej zasad, trzeba wręcz wierzyć, że mają one realny sens. Nie dla każdego
jednak tego rodzaju argumenty są przekonywujące. Niejednokrotnie przedsiębiorcy, menedżerowie, osoby odpowiedzialne za zarządzanie wychodzą z założenia,
że etyczne postępowanie nie przyczynia się do realizacji celów wynikających
z procesu zarządzania. Do tych celów najczęściej zalicza się: zarabianie większej
sumy pieniędzy, przeprowadzanie inwestycji „za wszelką cenę” i gromadzenie
dóbr materialnych. Panuje przeświadczenie, że etyczne postępowanie jest równoznaczne z ponoszeniem większych kosztów, a nawet strat. Rzeczą bezdyskusyjną
jest to, że kwestie materialne w prowadzeniu działalności gospodarczej są istotne.
Chęć uzyskania przychodów, a w konsekwencji zysków, jest naturalną potrzebą
każdego przedsiębiorcy. Realizacja tych potrzeb nie może jednak przesłaniać
zasad etycznych, które same w sobie, jako wartości niematerialne, powinny
upraszczać relacje społeczne, wzbudzając wzajemne zaufanie i szacunek.
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Zasady przeliczania nakładów finansowych poniesionych
w latach 1945–2010 przez Muzeum Pałacu w Wilanowie
i jego poprzednika prawnego

Rules of counting financial costs incurred between 1945 and 2010 by
The Palace Museum in Wilanów and its legal predecessor
Between 1945 and 2010 the Palace Museum in Wilanów and its legal predecessor
incurred particular financial costs which could be expressed in money (in circulation), in nominal values. The aim of this article is to express the costs according to
unchanged price measures: the American dollar, gold and rye.
The conducted research shows that the overall costs borne by The Palace
Museum in Wilanów between 1945 and 2010 were 297 mln zł (Polish currency),
after counting which included money exchange and denomination, or $124 mln
(in USD). According to the average exchange rate in 2010, it gives the sum of
375 mln zł ($1 equals 3,02 zł).
The costs measured in rye equalled 10.5 mln q (average price of rye in 2010
was 1 q = 42,12 zł). In the end, it gives the sum of 442 mln zł. As to world gold
prices, the costs were 542,000 ounces of pure gold (in 2010 1 ounce of gold costs
$1421,6). It gives $771 mln according to the average exchange rate in 2010 and
2329 mln zł ($1 = 3,02 zł).
It can be a matter of discussion which one of these three measures shows the
real value of the costs incurred since 1945. Fortunately, there is no question that
a counting method which takes into consideration exchanged money and denomination ought not to be used in measuring nominal values.
Keywords: re-privatization, exchange rate, price of gold
JEL Classification: N14
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1. Uwagi wstępne
Tradycja badań naukowych dotyczących zasad przeliczania cen na ziemiach polskich jest długa. Zwłaszcza po I wojnie światowej, podobnie jak na całym świecie,
w Polsce powstało szereg opracowań naukowych poświęconych badaniu kształtowania się cen w przeszłości1.
W międzywojniu Stanisław Hoszowski, odnosząc się do badania cen w kursującym pieniądzu, a więc cen nominalnych, słusznie zaważył, że od miernika
zmian cen oczekujemy stałości2. W Polsce w latach dwudziestych XX w. w badaniach nad cenami w wiekach wcześniejszych takim miernikiem były kruszce:
złoto i srebro. Ceny nominalne przeliczano na ceny „faktyczne” – na ilość kruszcu. O wyborze kruszcu decyduje, czy w badanym okresie mamy do czynienia
z monometalizmem, czy z bimetalizmem. Trudność powstawała w przypadku
bimetalizmu, była ona jednak pozorna. Kraje bimetaliczne w rzeczywistości były
monometaliczne, gdyż zawsze jeden z kruszców zyskiwał przewagę nad drugim –
ten, który w danych relacjach gospodarczych odgrywał ważniejszą rolę. Następnie
należy ustalić równowartość w kruszcu dla pieniądza, w którym są wyrażone ceny
nominalne. Jeżeli mamy do czynienia z pieniądzem pełnowartościowym, to najprościej zastosować jego kurs w kruszcu, a jeżeli go nie ma, to kurs w innym
pieniądzu pełnowartościowym3.
Przeliczanie przez historyków cen nominalnych jedynie na ceny „faktyczne”
– w ilości złota ma zastosowanie wyłącznie do czasów odległych. Współcześni
badacze zajmujący się międzywojniem i okresem po II wojnie światowej nie mogą ograniczać się do stosowania jako przelicznika złota. W Polsce międzywojennej miernikami zmian cen, gwarantującymi stałość, oprócz złota były żyto i dolar
amerykański. Nauczone inflacyjnym doświadczeniem instytucje długoterminowego kredytu ziemskiego emitowały listy zastawne opiewające na trwały miernik
wartości, niezależny od kursu obiegowej waluty – złoty w złocie lub dolar amerykański. Poznańskie Ziemstwo Kredytowe w 1925 r. uruchomiło natomiast długoterminowy kredyt w formie 6-procentowych listów żytnich4. Ze stosowaniem żyta
jako miernika cen mamy do czynienia w Polsce również po II wojnie światowej.
Do dziś wysokość podatku gruntowego naliczanego rolnikom zależy od cen żyta
na rynku krajowym.

W historiografii polskiej do najważniejszych opracowań wydanych do 1931 r. należą: Stanisława
Hoszowskiego Ceny we Lwowie w 16 i 17 wieku (Lwów 1928); Historyczne badania cen, „Roczniki
dziejów społecznych i gospodarczych” 1931, t. I, s. 53–77. Z drobniejszych publikacji należy
wymienić: J. Fiedorowicz, Ruch i wskaźnik cen na rynku warszawskim (Warszawa 1921); A. Ignatiuk,
Rozwój cen w b. Królestwie Polskim 1904–1913, Rocznik Biblioteki Wyższej Szkoły Handlowej, t. V,
Warszawa 1927; J. Wiśniewski, Indeksy cen hurtowych w Królestwie Polskim 1894–1903, Rocznik
Biblioteki Wyższej Szkoły Handlowej, t. III, Warszawa 1927.
2
S. Hoszowski, Historyczne badania cen, „Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych” 1931, t. I, s. 75.
3
Ibidem.
4
Emisja listów zastawnych ziemskich w roku 1926, „Rolnik Ekonomista” 1926, t. II, s. 374–375, brak
autora; W. Borowski, Długoterminowy Kredyt Ziemski w Polsce Odrodzonej, „Rolnik Ekonomista”
1929, t. VII, s. 180–182.
1
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W związku z tym nakłady finansowe poniesione w latach 1945–2010 przez
Muzeum Pałacu w Wilanowie i jego poprzednika prawnego w kursującym pieniądzu, a więc w wartościach nominalnych, powinny zostać przeliczone wedle następujących stałych mierników cen: cen dolara amerykańskiego, złota i cen żyta.

2. Ceny dolara amerykańskiego, złota i żyta
Po wojnie, 23 sierpnia 1945 r., po raz pierwszy ustalono kurs złotego do dolara
amerykańskiego (USD) na poziomie 100 zł = 1 USD. Postępująca zmiana siły
nabywczej złotego wymogła korektę kursu. 27 maja 1947 r. podwyższono go do
wysokości 250 zł za 1 USD. Jeszcze w tym samym roku, 1 września, podniesiono
do wysokości 400 zł/USD. Kurs ten przetrwał do 1950 r. Zgodnie z postanowieniami reformy pieniężnej z 30 października 1950 r. pieniądz stary został wymieniony na pieniądz nowy w stosunku 100:1, a ceny i płace przeliczono w stosunku
100:3. Według przeliczenia cen kurs dolara wynoszący 400 zł w nowym pieniądzu
powinien wynosić 12 zł (400 zł/USD x 3/100 = 12 zł/USD). Zdecydowano się
jednak na podwyższenie wartości złotego (rewaluacji) i ustalono kurs na poziomie
4 zł = 1 USD. Wynikało to z faktu, że nowy kurs przyjął formę kursu parytetowego: 1 zł = 0,222168 g czystego złota. Przy ówczesnym parytecie USD w stosunku
do złota dawało to właśnie te 4 zł za 1 USD5. O takim parytecie złotego do dolara
amerykańskiego według Andrzeja Jezierskiego zadecydowały względy polityczne.
W marcu 1950 r. wprowadzono nowy parytet rubla – 0,222 g czystego złota,
i przymusowy kurs 4 ruble = 1 USD. Zrównanie parytetu rubla i złotego związane
było z powstaniem RWPG6.
Objęcie władzy przez Władysława Gomułkę w październiku 1956 r. niosło za
sobą reformy gospodarcze, w tym także reformy pieniężne. Od jesieni 1956 r.
zaczęła się rozwijać turystyka zagraniczna, bardzo znacznie wzrósł ruch zagraniczny. Nierealnie zawyżony kurs parytetowy złotego do dolara amerykańskiego,
którego przywilej wymiany ograniczał się do bardzo wąskiej grupy osób (dyplomaci, sportowcy, artyści), musiał ulec modyfikacji. W 1957 r. wprowadzono
zróżnicowany kurs złotego: kurs podstawowy stosowany przy rozliczeniach
w handlu zagranicznym z bankami drugiego obszaru płatniczego, który wynosił
4 zł za 1 USD i późniejsze tzw. złote dewizowe (4 złd = 1 USD). Z czasem kurs
podstawowy stosowany był jedynie w planowaniu, sprawozdawczości i statystyce
handlu zagranicznego i regulowaniu płatności zagranicznych. Tak zwany kurs
turystyczny był sześciokrotnie wyższy od podstawowego, i wynosił 24 zł za
1 USD. Dotyczył on osób fizycznych polskich i zagranicznych przy wymianie
walut w ruchu turystycznym. Kurs bonów PKO SA był 18-krotnie wyższy od
podstawowego, i wynosił 72 zł za 1 USD. Z tego kursu korzystały osoby wracające
z zaoszczędzonymi dietami, otrzymujące przekazy w dewizach itd. 7 Od 1957 r. do
5
6
7

G. Wójtowicz, Kurs walutowy: stabilny czy zmienny?, „Bank i Kredyt” 1984, nr 1, s. 21.
A. Jezierski, Reformy pieniężne w Polsce w perspektywie historycznej, „Bank i Kredyt” 1994, nr 10, s. 13.
Ibidem, s. 14.
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rozliczeń z tytułu obrotów towarowych zastosowano tzw. kurs turystyczny (kurs
specjalny), sześciokrotnie wyższy od podstawowego: 24 zł = 1 USD. Kurs ten
przetrwał aż do 1971 r. – w grudniu tego roku nastąpiła zmiana kursu podstawowego z 4 złd za 1 USD na 3,68 złd za 1 USD. W związku z tym w 1972 r. kurs
dolara amerykańskiego w stosunku do złotego został obniżony do 22,08 zł za
1 USD. Powodem zmiany była dewaluacja waluty amerykańskiej. Kurs parytetowy złotego do dolara amerykańskiego uległ zmianie po 21. latach. Następna
zmiana kursu podstawowego – z 3,68 złd za 1 USD na 3,32 złd za 1 USD – nastąpiła 15 lutego 1973 r., i była wynikiem kolejnej dewaluacji dolara amerykańskiego. W związku z tym kurs dolara amerykańskiego w stosunku do złotego wyniósł
1:19,92 i pozostawał na niezmienionym poziomie do 1977 r. W kwietniu 1978 r.
przyjęto zasadę zmiennego kursu bieżącego (do 31 grudnia 1981 r. – kursu podstawowego), który był ustalany co 2–3 tygodnie. W ustalaniu kursu bieżącego
stosowano metodę „koszyka walut”. W koszyku o wartości 100 zł znalazły się
waluty zagraniczne w ilości proporcjonalnej do ich udziału w zagranicznych obrotach płatniczych – udział ten nie mógł być jednak mniejszy niż 1%. Były to przede
wszystkim: dolar amerykański, marka zachodnioniemiecka i frank francuski. Bieżący kurs dolara do złotego zależał od „koszyka” i bieżącego kursu dolara na
rynkach walutowych. W tym czasie w zakresie walut krajów kapitalistycznych,
podobnie jak i socjalistycznych, występowały trzy rodzaje kursów: kurs podstawowy, kurs handlowy i kurs niehandlowy. Kurs podstawowy wynikał z porównania zawartości złota w złotym – bardziej złotym dewizowym i dolarze amerykańskim. Kurs ten był stosowany w sprawozdawczości, planowaniu i statystyce obrotów handlu zagranicznego i obrotów płatniczych z zagranicą. Kurs handlowy, tzw.
relacja, był iloczynem kursu podstawowego i przelicznika 16 zł = 1 złd. Wykorzystywano go przy rozliczeniach w handlu zagranicznym. Ostatnim rodzajem był
kurs niehandlowy, określany mianem kursu specjalnego. Jego wartość stanowił
iloczyn kursu podstawowego i przelicznika 10 zł = 1 złd. Stosowano go przy rozliczeniach operacji niehandlowych. W końcu 1981 r. występowały następujące
kursy: kurs podstawowy – 3,49 złd = 1 USD; kurs handlowy (relacja) – 55,34 zł
= 1 USD; kurs niehandlowy (kurs specjalny) – 34,90 zł = 1 USD8.
W styczniu 1982 r. została przeprowadzona reforma systemu kursów walutowych. Zlikwidowano złoty dewizowy i wprowadzono koncepcję kursu submarginalnego. Podstawowy kurs złotego do dolara amerykańskiego ustalono na poziomie 80 zł = 1 USD, co oznaczało dewaluację złotego aż o 30%. Wzrosła częstotliwość zmian kursu. Kurs bieżący, bankowy, zmieniał się co tydzień. Kolejna
zmiana kursu podstawowego nastąpiła 1 lipca 1983 r. – 95 zł = 1 USD.
W stosunku do kursu z końca czerwca nastąpiła dewaluacja złotego o prawie 8%.
Powodem była mocna pozycja waluty amerykańskiej9. Głównym celem reformy
systemu kursów walutowych z 1982 r. było odejście od stosowania kursów parytetowych. Stało się to możliwe w drodze uchylenia przepisu mówiącego, że złoty
jest równy 0,222168 g czystego złota. Wymagało to zmiany ustawy z 28 październi8
9

G. Wójtowicz, Kursy walutowe w latach 1982–1987, „Bank i Kredyt” 1987, nr 10, s. 1.
Idem, Kurs walutowy: stabilny czy zmienny?, „Bank i Kredyt” 1984, nr 1, s. 19–23.
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ka 1950 r. o zmianie systemu pieniężnego. Zmianę tę wprowadzono mocą ustawy
o prawie bankowym z 26 lutego 1982 r. W wyniku reformy zlikwidowano kurs
podstawowy, pojęcie złotego dewizowego i przeliczniki do kursu podstawowego,
czyli zlikwidowano wszystkie rodzaje kursów z wyjątkiem podstawowego10.
W latach 1982–1987 z powodu wzrostu cen krajowych konieczny był szereg
kolejnych dewaluacji złotego (tab. 1).
Tabela 1. Podstawowy kurs złotego do dolara amerykańskiego w latach 1982–1987
Data

Kurs zł/USD

Stopa dewaluacji w stosunku do kursu bieżącego
przed dewaluacją (w %)

1 stycznia 1982

80

─

1 lipca 1983

95

7,3

1 marca 1984

110

10,7

1 września 1984

123

8,0

1 stycznia 1985

138

8,5

1 czerwca 1985

159

14,4

1 lutego 1986

170

13,5

1 września 1986

200

19,4

1 lutego 1987

240

19,5

Źródło: G. Wójtowicz, Kursy walutowe w latach 1982–1987, „Bank i Kredyt” 1987, nr 10, s. 3.

W obrocie krajowym i zagranicznym w rozliczeniach dewizowych stosowano kursy publikowane przez Narodowy Bank Polski: kursy średnie – stosowane
w rozliczeniach wewnątrzbankowych i międzybankowych; kursy kupna i sprzedaży – stosowane w rozliczeniach z pozostałymi jednostkami pozabankowymi. Kursy kupna były niższe od kursów średnich o 0,5%, a kurs sprzedaży był wyższy od
kursu średniego o 0,5%. Powstała różnica w wysokości 1%, tzw. spread, służyła
pokryciu kosztów bankowych. W przypadku walut krajów kapitalistycznych spread wynosił 4%, gdzie kurs kupna był niższy od średniego o 2%, a kurs sprzedaży
o 2% wyższy od kursu średniego11.
Ze względu na wysoką inflację i wzrost cen w drugiej połowie 1989 r. kurs
złotego w stosunku do walut zagranicznych był wielokrotnie zmieniany. W lipcu
wynosił 835 zł za 1 USD, a w grudniu było to już 6500 zł za 1 USD. Od 2 stycznia 1990 r. złoty został zdewaluowany – 9500 zł stanowiło równowartość
1 USD12. Dane dotyczące notowań dolara amerykańskiego w stosunku do złotego
dla pozostałego badanego okresu, czyli lat 1990–2010, zostały zaczerpnięte ze
strony internetowej Narodowego Banku Polskiego.
Do przeliczenia nakładów finansowych poniesionych przez Muzeum Pałacu w Wilanowie i jego poprzednika prawnego na złoto zastosowano światowe
10
11
12

Idem, Kursy walutowe w latach 1982–1987…, s. 2.
Ibidem, s. 4.
P. Wyczański, Polityka kursowa ostatnich lat, „Bank i Kredyt” 1992, nr 5, s. 5.
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notowania tego kruszcu w USD. Powodem była dostępność cen dla wszystkich
badanych lat 13 – po przeliczeniu wydatków poniesionych w złotych na dolary
amerykańskie można te ostatnie łatwo przeliczyć na złoto. W przypadku cen
krajowych złota w wyniku badań niestety udało się jedynie ustalić, że cena skupu w Narodowym Banku Polskim 1 grama czystego złota w 1953 r. wynosiła
4,50 zł14. Jest całkiem możliwe, że cena ta została ustalona w 1950 r. przy okazji
reformy pieniężnej. Cena 4,50 zł za gram złota obowiązywała co najmniej do
1965 r., kiedy zgodnie z pismem ministra finansów z 22 września tegoż roku
zwiększono wartość złota – z 4,50 zł za gram do 27 zł za gram 15. Od 1 grudnia
1965 r. wielkość zapasu złota państwa przeliczano wg nowej relacji 16, Co nie
musi oznaczać, że była to cena obowiązująca przy skupie złota przez NBP. Ceny
żyta zostały natomiast ustalone na podstawie roczników statystycznych za lata
1949–2010.

3. Nakłady finansowe za lata 1945–2010
Na podstawie ustaleń Muzeum Pałacu w Wilanowie, opierających się na dostępnych materiałach archiwalnych, zostało opracowane zestawienie przedstawiające
finansowe nakłady poniesione na nie w latach 1945–2010 (tab. 2). Tu należy się
kilka wyjaśnień: płace za lata 1952–1986 otrzymano, mnożąc średnie zatrudnienie
przez średnią krajową w Gospodarce Narodowej. Na podstawie dostępnych materiałów wyodrębniono następujące kwoty na konserwację ruchomych obiektów
muzealnych w poszczególnych latach: 2003 – 130 601,11 zł; 2004 – 621 006,99 zł;
2005 – 469 532,64 zł; 2006 – 880 345,33 zł; 2007 – 621 867,62 zł; 2008 –
357 000,00 zł; 2009 – 306 017,20 zł. Podane kwoty nie obejmują kosztów zużytych materiałów i wynagrodzeń pracowniczych, lecz jedynie koszty poniesione
przez muzeum z tytułu zlecenia prac konserwatorskich zleceniobiorcom. W poszczególnych latach, z powodu braku dokumentacji, kwoty zostały zaznaczone na
niebiesko i są wartościami niedoszacowanymi. Wielkości zaznaczone kursywą
w niebieskim kolorze są natomiast wartościami szacunkowymi, stanowiącymi
średnią arytmetyczną wydatków dla lat poprzedzających i następujących obliczanego roku. Kwoty nakładów poniesionych w poszczególnych latach z tabeli 2
stanowią bazę wyjściową do dalszej analizy.

Światowe notowania cen złota za lata 1880–2012 dostępne są m.in. na stronie internetowej: www.andrzejbaranowski.pl/auceny.htm.
14
Tabela kursowa nr 1, „Wiadomości Narodowego Banku Polskiego” 1953, nr 2, s. 142
15
A. Jezierski, C. Leszczyńska, Narodowy Bank Polski 1948–1970, Narodowy Bank Polski, Warszawa
2001, s. 356. Archiwum Narodowego Banku Polskiego, sygn. 93/93 p. 15, Sprawozdanie Ministerstwa
Finansów z kontroli bilansu NBP za rok 1965, s. 36.
16
A. Jezierski, C. Leszczyńska, op. cit., s. 356.
13
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Tabela 2. Udokumentowane wydatki nominalne poniesione na Muzeum Pałacu w Wilanowie w latach 1945–2010 (w zaokrągleniu do pełnego złotego)
Rok

Konserwacja
Pałac

Utrzymanie instytucji

Park

Płace

Razem

Pozostałe

1945

290 048

148 680

11 000

36 453

486 180

1946

157

179 000

123 290

1881

304 328

1947

170

17 800

62 950

1506

824 26

1948

6300

52 070

994 075

114 357

1 166 802

1949

80 539

411 836

703 666

134 439

1 330 480

1950

80 539

2 202 643

1 040 980

85

3 324 246

1951

80 539

256 321

1 214 772

66 063

1 617 696

1952

80 539

9567

1 322 256

116

1 412 474

1953

476 935

103 430

1 865 760

330 708

2 776 833

1954

4 804 008

106 522

1 755 000

378 651

7 044 181

1955

4 074 634

107 638

1 814 400

633 448

6 630 120

1956

4 561 557

310 000

2 146 560

22 685

7 040 802

1957

4 430 657

44 040

139 584

124 579

4 738 860

1958

4 450 057

78 400

123 000

81 860

4 733 317

1959

3 986 356

569 479

2 615 400

65 094

7 236 330

1960

4 802 133

247 996

2 995 200

288 333

8 333 662

1961

4 899 102

130 035

776 000

2 997 634

8 802 771

1962

16 701 675

329 834

3 225 600

438 781

20 695 890

1963

15 971 155

3 078 234

3 384 960

273 270

22 707 619

1964

475 026

803 760

3 486 720

410 573

5 176 079

1965

436 953

794 605

3 584 640

414 269

5 230 467

1966

5 158 043

785 450

3 713 280

547 877

10 204 650

1957

239 000

34 167

3 870 720

127 195

4 271 082

1968

2 601 102

613 540

4 498 416

106 976

7 820 034

1969

895 782

614 232

4 643 664

36 366

6190044

1970

835 658

581 985

4 773 960

54 350

6 245 953

1971

993 457

92 600

5 036 688

55 856

6 178 601

1972

47 095

41 900

5 359 224

29 368

5 477 587

1973

183 946

337 000

5 976 528

64 622

6 562 096

1974

1 263 475

1 100 000

6 803 160

69 210

9 235 845

1975

59 993

1 150 000

8 358 168

712 286

10 280 447

1976

7920

1 150 000

9 144 216

74 423

10 376 559

1977

7919

1 200 000

9 817 056

7 296 932

18 321 907

1978

7917

350 000

10 438 632

7 654 482

18 451 031

1979

7918

1 623 464

11 378 472

8 274 495

21 284 348

1980

7917

1 121 186

12 901 440

8 853 709

21 763 066

1981

7917

2 614 395

16 423 704

9 685 958

28 731 974
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Rok

Konserwacja
Pałac

Utrzymanie instytucji

Park

Płace

Pozostałe

Razem

1982

7917

16 170 387

24 843 816

11 739 381

52 761 501

1983

7917

7 088 000

30 918 600

23 572 677

61 587 194

1984

7917

24 221 284

35 965 968

28 782 239

88 977 408

1985

27 100

6 169 000

42 730 680

33 099 575

82 026 355

1986

126 000

29 052 000

51 466 920

38 098 611

118 743 531

1987

239 500

13 860 000

59 272 132

44 840 888

118 212 520

1988

239 501

34 540 000

123 481 756

150 036 798

308 298 055

1989

832 003

110 688 000

555 899 124

403 907 571

1 071 326 698

1990

646 214 646

329 806 000

3 097 078 164

2 592 190 670

6 665 289 480

1991

40 000 000

414 903 000

3 061 289 662

5 114 243 910

8 630 436 572

1992

55 000 000

414 903 000

4 672 628 520

6 812 778 234

11 955 309 754

1993

55 000 000

414 903 000

6 162 440 000

9 239 680 000

15 872 023 000

1994

180 000 000

500 000 000

7 953 089 601

25 583 044 732

34 216 134 333

1995

156 036

55 600

1 324 510,90

726 292

2 262 439

1996

40 000

316 000

2 066 764

3 886 000

6 308 764

1997

1 143 946

90 771

2 609 972

1 731 321

5 576 010

1998

884 654

64 993

2 671 075

3 400 446

7 021 168

1999

150 000

88 920

2 972 794

2 935 782

6 147 496

2000

700 000

129 000

3 316 248

4 336 004

8 481 253

2001

670 101

219 017

3 389 638

4 234 428

8 513 184

2002

818 496

235 000

3 369 881

4 769 161

9 192 539

2003

1 914 949

18 405

3 723 544

6 690 115

12 347 014

2004

11 721 347

369 621

4 688 953

6 026 367

22 806 287

2005

11 965 010

261 328

5 529 876

8 597 132

26 353 343

2006

12 025 913

2 882 350

5 816 731

10 665 175

31 390 169

2007

22 332 683

1 771 922

6 215 418,50

10 043 941

40 363 964

2008

17 264 285

2 915 648

6 518 000

9 982 995

36 680 928

2009

8 788 172

2 788 382

6 850 202

12 343 052

30 769 809

2010

15 914 180

5 816 655

6 850 202

13 982 325

42 563 362

Źródło: opracowanie własne.

4. Przeliczenie nakładów finansowych
W 1950 r. nastąpiła wymiana pieniędzy w stosunku 100 zł starych za 1 zł nowy,
a w 1995 r. została przeprowadzona denominacja 1:10 000. Obecnie zdarzają się
przypadki, że sugerując się tym przy przeliczaniu kwot nominalnych dla lat 1945–
1994, uwzględnia się wyłącznie wymianę pieniędzy i denominację. Zastosowanie
tej metody dla naszych badań pokazuje poniżej zamieszczona tabela.
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Tabela 3. Wydatki poniesione na Muzeum Pałacu w Wilanowie w latach 1945–2010 w ujęciu
nominalnym po uwzględnieniu wymiany pieniędzy i denominacji (w zł)

1945

486 180

1:1 000 000

Kwota wydatków
po uwzględnieniu
wymiany pieniędzy
i denominacji (zł)
0,49

1946

304 328

1:1 000 000

0,30

1947

824 26

1:1 000 000

0,08

1948

1 166 802

1:1 000 000

1,17

1949

1 330 480

1:1 000 000

1,33

1950

3 324 246

1:10 000

3,32

1951

1 617 696

1:10 000

1,62

1952

1 412 474

1:10 000

1,41

1953

2 776 833

1:10 000

2,78

1954

7 044 181

1:10 000

7,04

1955

6 630 120

1:10 000

6,63

1956

7 040 802

1:10 000

7,04

1957

4 738 860

1:10 000

4,74

1958

4 733 317

1:10 000

4,73

1959

7 236 330

1:10 000

7,24

1960

8 333 662

1:10 000

8,33

1961

8 802 771

1:10 000

8,80

1962

20 695 890

1:10 000

20,70

1963

22 707 619

1:10 000

22,71

1964

5 176 079

1:10 000

5,18

1965

5 230 467

1:10 000

5,23

1966

10 204 650

1:10 000

10,20

1967

4 271 082

1:10 000

4,27

1968

7 820 034

1:10 000

7,82

1969

6 190 044

1:10 000

6,19

1970

6 245 953

1:10 000

6,25

1971

6 178 601

1:10 000

6,18

1972

5 477 587

1:10 000

5,48

1973

6 562 096

1:10 000

6,56

1974

9 235 845

1:10 000

9,24

1975

10 280 447

1:10 000

10,28

1976

10 376 559

1:10 000

10,38

1977

18 321 907

1:10 000

18,32

1978

18 451 031

1:10 000

18,45

1979

21 284 348

1:10 000

21,28

1980

21 763 066

1:10 000

21,76

1981

28 731 974

1:10 000

28,73

Rok

Udokumentowane
wydatki (zł)

Przelicznik wg
wymiany pieniędzy
i denominacji
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1981

28 731 974

1:10 000

Kwota wydatków
po uwzględnieniu
wymiany pieniędzy
i denominacji (zł)
28,73

1982

52 761 501

1:10 000

52,76

1983

61 587 194

1:10 000

61,59

1984

88 977 408

1:10 000

88,98

1985

82 026 355

1:10 000

82,03

1986

118 743 531

1:10 000

118,74

1987

118 212 520

1:10 000

118,21

1988

308 298 055

1:10 000

308,30

1989

1 071 326 698

1:10 000

1071,33

1990

6 665 289 480

1:10 000

6665,29

1991

8 630 436 572

1:10 000

8630,44

1992

11 955 309 754

1:10 000

11955,31

1993

15 872 023 000

1:10 000

15872,02

1994

34 216 134 333

1:10 000

34216,13

1995

2 262 439

1:1

2262439,28

1996

6 308 764

1:1

6308764,00

1997

5 576 010

1:1

5576010,00

1998

7 021 168

1:1

7021167,98

1999

6 147 496

1:1

6147496,07

2000

8 481 253

1:1

8481252,88

2001

8 513 184

1:1

8513184,47

2002

9 192 539

1:1

9192538,70

2003

12 347 014

1:1

12347013,77

2004

22 806 287

1:1

22806287,46

2005

26 353 343

1:1

26353343,28

2006

31 390 169

1:1

31390169,36

2007

40 363 964

1:1

40363963,78

2008

36 680 928

1:1

36680928,46

2009

30 769 809

1:1

30769809,15

2010

42 563 362

1:1

Rok

Udokumentowane
wydatki (zł)

Razem

Przelicznik wg
wymiany pieniędzy
i denominacji

42563361,77
296 857 283,80

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z rozważaniami zawartymi we wstępie wydatki poniesione w kursującym pieniądzu, a więc w wartościach nominalnych, powinny jednak zostać przeliczone wedle stałych mierników cen. W tym celu zostały zestawione ceny dolara
amerykańskiego, złota, i ceny żyta za lata 1945–2010. Na ich podstawie dokonano
przeliczenia udokumentowanych nakładów finansowych poniesionych przez Muzeum Pałacu w Wilanowie i jego poprzednika prawnego w latach 1945–2010
wedle cen dolara amerykańskiego, złota i cen żyta (tab. 4).
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Tabela 4. Udokumentowane wydatki Muzeum Pałacu w Wilanowie wyrażone w dolarach
amerykańskich, złocie oraz życie w latach 1945–2010

1945

486 180

Światowa
cena
Wielkość Przeciętna
Kwota
Wielkość
uncji17
wydatków
cena
wydatków
wydatków
złota
w uncjach
1 q żyta
($)
w q żyta
z 31 XII
złota
(zł)18
($)
100,00
4862
37,3
130,3
1 544
314,88

1946

304 328

100,00

3043

38,3

79,5

1 544

1947

824 26

250,00

330

43,0

7,7

3 051

27,02

1948

1 166 802

400,00

2917

42,0

69, 5

2 024

576,48

1949

1 330 480

400,00

3326

40,5

82,1

2 024

657,35

1950

3 324 246

400,00

8317

40,3

206,2

60,90

54585,33

1951

1 617 696

4,00

404 424

40,0

10110,6

60,50

26738,77

1952

1 412 474

4,00

353 119

38,7

9124,5

60,66

23285,1

1953

2 776 833

4,00

694 208

35,5

19555,2

57,64

48175,45

1954

7 044 181

4,00

1 761 045

35,3

49888,0

61,69

114186,8

1955

6 630 120

4,00

1 657 530

35,2

47088,9

62

106937,4

1956

7 040 802

4,00

1 760 201

35,2

50005,7

60

117346,7

1957

4 738 860

24,00

1 974 53

35,3

5593,6

114

41568,95

1958

4 733 317

24,00

1 972 22

35,3

5587,0

145

32643,57

1959

7 236 330

24,00

301 514

35,3

8541,5

146

49563,9

1960

8 333 662

24,00

347 236

36,5

9513,3

143

58277,36

1961

8 802 771

24,00

366 782

35,5

10331, 9

142

61991,35

1962

20 695 890

24,00

862 329

35,4

24359,6

145

142730,3

1963

22 707 619

24,00

946 151

35,3

26803,1

151

150381,6

1964

5 176 079

24,00

215 670

35,4

6092,4

150

34507,2

1965

5 230 467

24,00

217 936

35,5

6139,1

176

29718,56

1966

10 204 650

24,00

425 194

35,4

12011,1

182

56069,5

1967

4 271 082

24,00

177 962

35,5

5013,0

184

23212,4

1968

7 820 034

24,00

325 835

43,5

7490, 5

183

42732,42

1969

6 190 044

24,00

257 919

35,4

7285,8

186

33279,81

1970

6 245 953

24,00

260 248

37,6

6921,5

184

33945,4

1971

6 178 601

24,00

257 442

43,8

5877,7

188

32864,9

1972

5 477 587

22,08

248 079

65,2

3804,9

299

18319,69

1973

6 562 096

19,92

329 422

114,5

2877,1

304

21585,84

Rok

Udokumentowane
wydatki (zł)

Średni
kurs
1 USD
(zł)

197,10

1 uncja złota = 31,10 g tego kruszcu.
Z powodu braku danych dla roku 1945 przyjęto cenę z roku 1946. Dla lat 1946 i 1947 są to średnie
roczne ceny miejscowe płacone rolnikom. Dla lat 1948 i 1949 podane są ceny miejscowe żyta płacone
rolnikom przez Polskie Zakłady Zbożowe w roku gospodarczym 1948/49 (Rocznik Statystyczny 1949,
s. 124). Dla lat 1952–1971 podane są ceny żyta w ramach dostaw obowiązkowych, dla lat 1972–1982
– ceny kontraktowane. Od 1983 r. są to przeciętne ceny skupu.
17
18

MIROSŁAW KŁUSEK

108

1974

9 235 845

19,92

Światowa
cena
Wielkość Przeciętna
Wielkość
uncji19
wydatków
cena
wydatków
złota
w uncjach
1 q żyta
w q żyta
z 31 XII
złota
(zł)20
($)
463 647
195,2
2375,2
296
31202,18

1975

10 280 447

19,92

516 087

150,8

3422,3

301

34154,31

1976

10 376 559

19,92

520 912

145,1

3590,0

440

23583,09

1977

18 321 907

19,92

919 774

179,2

5132, 7

433

42313,87

1978

18 451 031

32,43

568 949

244,9

2323,2

427

43210,84

1979

21 284 348

30,06

708 062

578,7

1223,5

437

48705,6

1980

21 763 066

31,76

685 235

641,2

1068,7

422

51571,25

1981

28 731 974

34,90

823 266

430,8

1911,0

860

33409,27

1982

52 761 501

84,82

622 049

484,5

1283,9

1 433

36818,91

1983

61 587 194

91,62

672 203

415,0

1619,8

1 767

34854,1

1984

88 977 408

113,72

782 425

331,3

2361,7

1 756

50670,51

1985

82 026355

147,18

557 320

354,2

1573,5

1 855

44219,06

1986

118 743 531

175,27

677 490

435,2

1556,7

2 037

58293,34

1987

118 212 520

265,18

445 782

522,9

852,5

2 388

49502,73

1988

308 298 055

430,63

715 923

441,0

1623,4

4 627

66630,23

1989

1 071 326 698

1 446,31

740 731

433,4

1709,1

13 100

81780,66

1990

6 665 289 480

9 500,00

701 609

423,8

1655,5

60 500

110170,1

1991

8 630 436 572 10 582,86

815 511

379,9

2146,7

48 400

178314,8

1992

11 955 309 754 13 631,26

877051

356,3

2461,6

86 900

137575,5

1993

15 872 023 000 18 145,47

874 710

419,2

2086,6

172 200

92172,03

1994

34 216 134 333 22 726,95

1 505 531

409,8

3673,8

174 500

196081

Rok

Udokumentowane
wydatki (zł)

Średni
kurs
1 USD
(zł)

Kwota
wydatków
($)

1995

2 262 439

2,34

934 892

385,6

2424,5

22,54

100374,4

1996

6 308 764

2,70

2 336 579

367,8

6352,9

35,93

175584,9

1997

5 576 010

3,28

1 700 003

288,8

5886,4

37,12

150215,8

1998

7 021 168

3,49

2 011 796

288,0

6985,4

32,08

218864,3

1999

6 147 496

3,97

1 548 488

287,5

5386,0

30,13

204032,4

2000

8 481 253

4,35

1 949 713

272,2

7162,8

36,15

234612,8

2001

8 513 184

4,09

2 081 463

278,7

7468,5

36,46

233493,8

2002

9 192 539

4,08

2 253 073

346,7

6498,6

33,19

276967,1

2003

12 347 014

3,89

3 174 040

414,8

7652,0

35,35

349279

2004

22 806 287

3,65

6 248 298

455,8

13708,4

35,17

648458,6

2005

26 353 343

3,23

8 158 930

475,7

17151,4

27,64

953449,5

1 uncja złota = 31,10 g tego kruszcu.
Z powodu braku danych dla roku 1945 przyjęto cenę z roku 1946. Dla lat 1946 i 1947 są to średnie
roczne ceny miejscowe płacone rolnikom. Dla lat 1948 i 1949 podane są ceny miejscowe żyta płacone
rolnikom przez Polskie Zakłady Zbożowe w roku gospodarczym 1948/49 (Rocznik Statystyczny 1949,
s. 124). Dla lat 1952–1971 podane są ceny żyta w ramach dostaw obowiązkowych, dla lat 1972–1982
– ceny kontraktowane. Od 1983 r. są to przeciętne ceny skupu.
19
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Udokumentowane
wydatki (zł)
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Światowa
cena
Wielkość Przeciętna
Wielkość
uncji21
wydatków
cena
wydatków
złota
w uncjach
1 q żyta
w q żyta
z 31 XII
złota
(zł)22
($)
3,1 10 125 861
636,3
15913,7
38,52
814905,7

Średni
kurs
1 USD
(zł)

Kwota
wydatków
($)

2006

31 390 169

2007

40 363 964

2,78 14 519 411

833,2

17426,1

60,21

670386,4

2008

36 680 928

2,4 15 283 720

880,3

17362,0

51,65

710182,5

2009

30 769 809

3,12

9 862 118

1096,5

8994,2

32,74

939823,1

2010

42 563 362

3,02 14 093 828

1421,6

9914,1

42,12

∑

124 064 180

542 529,3

1010526
10 492 811

Źródło: opracowanie własne.

5. Zakończenie
Z przeprowadzonych badań wynika, że łączna kwota wydatków poniesionych na
Muzeum Pałacu w Wilanowie w latach 1945–2010 wynosi:
(1) po przeliczeniu uwzględniającym wymianę pieniędzy i denominację –
297 mln zł;
(2) w przeliczeniu na USD – 124 mln $, co przy średnim kursie z 2010 r: 1 $
= 3,02 zł daje nam sumę 375 mln zł;
(3) w przeliczeniu na żyto – 10,5 mln q, co biorąc pod uwagę przeciętną cenę
1q żyta z 2010 r. równą 42,12 zł, daje nam sumę 442 mln zł;
(4) w przeliczeniu na złoto według cen światowych w USD – 542 tys. uncji
czystego złota, co w przeliczeniu na cenę 1 uncji w 2010 r równą 1421,6 $
daje nam kwotę 771 mln $; opierając się na średnim kursie USD z 2010 r:
1 $ = 3,02 zł, otrzymujemy sumę 2 329 mln zł.
Dyskusyjne może być to, który z przeliczników w sposób właściwy wyznacza wartość realną kosztów poniesionych od 1945 r. Bezdyskusyjne jest natomiast
to, że metoda uwzględniająca wymianę pieniędzy i denominację nie powinna być
stosowana przy przeliczaniu wartości nominalnych. Bardzo wyraźnie potwierdza
to zamieszczona poniżej tabela, z której wynika, że przy zastosowaniu tej metody
nakłady poniesione na Muzeum Pałacu w Wilanowie w latach 1945–1949 na dziś
wyniosłyby 3,4 zł. Jeżeli nawet przyjmiemy, że w latach 1950–2013 mamy do
czynienia z inflacją w wysokości 1000%, to i tak wartość nakładów wyniesie
tylko 34 zł, co jest oczywiście absurdalne.

1 uncja złota = 31,10 g tego kruszcu.
Z powodu braku danych dla roku 1945 przyjęto cenę z roku 1946. Dla lat 1946 i 1947 są to średnie
roczne ceny miejscowe płacone rolnikom. Dla lat 1948 i 1949 podane są ceny miejscowe żyta płacone
rolnikom przez Polskie Zakłady Zbożowe w roku gospodarczym 1948/49 (Rocznik Statystyczny 1949,
s. 124). Dla lat 1952–1971 podane są ceny żyta w ramach dostaw obowiązkowych, dla lat 1972–1982
– ceny kontraktowane. Od 1983 r. są to przeciętne ceny skupu.
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Tabela 5. Zestawienie nakładów poniesionych na Muzeum Pałacu w Wilanowie w latach
1945–1949 przy zastosowaniu analizowanych przeliczników

Rok

Udokumentowane
wydatki (zł)

1945

486 180,26

4861,80

130,34

314,88

Kwota wydatków
po uwzględnieniu
wymiany
pieniędzy i denominacji (zł)
0,49

1946

304 328

3043,28

79,46

197,10

0,30

1947

824 26

329,70

7,67

27,02

0,08

1948

1 166 802

2917,01

69,45

576,48

1,17

1949

1 330 480

3326,20

82,13

657,35

1,33

Razem

3 370 216

14 477,99

369,05

1772,84

3,37

Suma w zł23

3 370 216

43 723,52

1 584 417,2724

74 672,02

3,37

Kwota
wydatków
($)

Wielkość
wydatków
w uncjach
złota

Wielkość
wydatków
w q żyta

Źródło: opracowanie własne

Dla kompletności badań dotyczących metod przeliczania nakładów ponoszonych od 1945 r. właściwym jest zbadanie krajowych cen złota, aż do momentu
stosowania w Polsce cen światowych tego kruszcu. Jak zostało już wcześniej
nadmienione, na chwilę obecną dysponujemy jedynie ceną skupu złota przez NBP
dla lat 1950–1964 wynoszącą w tym okresie 4,50 zł za 1 gram czystego złota, co
oznacza, że 1 uncja kosztowała 139,95 zł. W tabeli 6. dokonano przeliczenia wydatków dla tych lat na wielkość złota według cen światowych i krajowych obowiązujących w tym czasie. Dokonując porównania dochodzimy do wniosku, iż
przy cenie krajowej otrzymujemy prawie trzykrotnie większą ilość złota. W takiej
relacji również wzrasta kwota nakładów finansowych dla tego okresu, po przeliczeniu ich według ceny złota z 2010 r.
Tabela 6. Wydatki poniesione na Muzeum Pałac w Wilanowie w latach 1945–2010 w przeliczeniu na złoto według cen światowych w USD i cen krajowych w zł w latach 1950–1964.
Rok

Udokumentowane
wydatki (zł)

Wielkość wydatków
w uncjach złota wg
światowych cen

Wielkość wydatków
w uncjach złota wg
krajowych cen25

1950

3 324 246,37

206,22

23753,10

1951

1 617 695,73

10 110,60

11559,10

1952

1 412 474,27

9124,51

10092,71

1953

2 776 833,13

19 555,16

19841,61

1954

7 044 181,27

49 887,97

50333,56

1955

6 630 120,14

47 088,92

47374,92

1956

7 040 802

50 005,70

50309,41

Po przeliczeniu kwoty z razem przez ceny z 2010 r: USD = 3,02 zł, uncja złota = 1421,6 $, 1 q żyta
= 42,12 zł.
24
Łączna suma uncji złota wynosząca 369,05 została pomnożona przez cenę uncji z 2010 r. – 1421,6 $,
co dało wartość 524 641,50 $, która została następnie pomnożona przez cenę USD z 2010 r.
25
1 uncja = 139,95 zł.
23
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Udokumentowane
wydatki (zł)
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Wielkość wydatków
w uncjach złota wg
światowych cen

Wielkość wydatków
w uncjach złota wg
krajowych cen26

1957

4 738 860

5593,56

33861,09

1958

4 733 317

5587,01

33821,49

1959

7 236 329,55

8541,47

51706,53

1960

8 333 662,24

9513,31

59547,43

1961

8 802 771

10 331,89

62899,40

1962

20 695 889,66

24 359,57

147880,60

1963

22 707 619,2

26 803,14

162255,23

1964

5 176 079,4

6092,37

36985,20

282 801,00

802 221,37

1 214 129 737

3 444 120 852

Razem
Razem w złotych dla
ceny złota w 2010 r.27
Źródło: opracowanie własne
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Wskazówki dla Autorów
Redakcja zwraca się do wszystkich Autorów z prośbą o stosowanie następujących
rygorów dotyczących objętości i formy tekstów nadsyłanych do druku w naszym
czasopiśmie.
(1) Objętość artykułów powinna wynosić około 12–15 stron (około ½ arkusza wydawniczego, czyli około 20 000 znaków ze spacjami).
(2) Redakcja prosi o dołączenie do opracowań streszczeń o objętości nieprzekraczającej 200 słów (około ½ strony maszynopisu) w językach polskim i angielskim wraz ze słowami kluczowymi (nie więcej niż 5).
(3) Wszystkie teksty należy formatować według norm:
po 30 wierszy na jednej stronie;
czcionka Times New Roman, 12 pkt.;
odstęp 1,5 wiersza (w przypisach 10 pkt., odstęp 1);
marginesy po 2,5 cm z każdej strony.
(4) Teksty należy nadsyłać w wersji elektronicznej na adres: etykawgospodarce@uni.lodz.pl. Prosimy o nadsyłanie tekstów zapisanych w formatach doc, docx lub rtf.
(5) Układ pierwszej strony rozprawy powinien wyglądać następująco: z lewej
strony u góry imię i nazwisko Autora oraz nazwa uczelni lub instytucji, adres e-mail. Poniżej tytuł na środku strony (wycentrowany). Wszystkie te
elementy należy pisać pismem tekstowym, nie zaś wielkimi literami. Poniżej przykład:
Wiesław Banach
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
e-mail: banachw@uam.poznan.pl
Rynek jako dziedzina kultury
1. Uwagi wstępne
Każda refleksja o charakterze etycznym – także i ta, która dotyczy gospodarczej działalności człowieka – zakładać musi jakąś formę autonomii jednostki…
(6) Prosimy o dzielenie tekstu śródtytułami (z arabską numeracją od lewego
marginesu).
(7) Przypisy numerujemy w sposób ciągły. Numery przypisów należy umieszczać we frakcji górnej, bez nawiasów lub kropek, w wierszu z wcięciem
akapitowym.
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(8) Zapis bibliograficzny książek w przypisie powinien zawierać: inicjał
imienny autora, nazwisko, tytuł pracy (kursywą), wydawnictwo, miejsce
i rok wydania, stronę, np.:
J. Kowalski, J. Nowak, Dzieła zebrane, WN PWN, Warszawa 2003,
s. 15–16.
J. Kowal, Etyka zawodowa [w:] Etyka, red. K.J. Zieliński, WN
PWN, Warszawa 2003, s. 15.
Zapis bibliograficzny czasopism i wydawnictw ciągłych: inicjał imienia,
nazwisko, tytuł (kursywą), nazwa czasopisma, rok, numer, stronę, np.:
J. Kowal, Statystyka dla ekonomistów, „Ekonomista” 1998, nr 5, s. 23.
(9) Tytuły czasopism i części wydawniczych piszemy w cudzysłowie.
(10) W tytułach angielskich słowa rozpoczynamy wielką literą – z wyjątkiem
zaimków, przyimków i spójników:
S.P. Leather, Workplace Violence: Scope, Definition and the Global
Context, International Labour Organization, Geneva 2001.
(11) W tekście kropka lub przecinek występuje po numerze przypisu, a nie
przed. Przypisy kończymy kropką.
(12) Przypis nawiązujący do bezpośrednio poprzedzającego przypisu literaturowego: Ibidem, s. 254. (w tym przypadku prosimy nie pisać op. cit.).
(13) Przypis nawiązujący do poprzedzającego (niebezpośrednio) przypisu literaturowego: J. Kowal, op. cit., s. 254.
(14) Po nazwisku dodajemy początek tytułu tylko wtedy, gdy wykorzystujemy kilka pozycji bibliograficznych tego samego autora.
(15) Określenia i cytaty w językach obcych (niezależnie od języka) należy pisać kursywą.
(16) Cytaty powinny być ujęte w cudzysłowy.
(17) Powołując się na dane liczbowe, należy podawać źródło ich pochodzenia
(łącznie z numerem strony). Tablice statystyczne powinny być budowane
zgodnie z zasadami przyjętymi w Roczniku Statystycznym.
(18) Przy odwołaniach do źródeł internetowych prosimy podać datę dostępu
do strony, np.:
A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,
ed. E. Cannan, 1904, Library of Economics and Liberty,
www.econlib.org/library/Smith/smWN0.html (data dostępu: 01.01.2013).
Prosimy uwzględniać numer DOI (Digital Object Identifier), jeśli jest
nadany.
(19) Do artykułu prosimy dołączyć zestawienie wszystkich publikacji i źródeł przywoływanych w tekście (bibliografię).

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie ww. wskazówek dla Autorów, gdyż jest
to warunkiem skierowania artykułu do recenzji i druku.
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Editorial Guidelines for Authors
The Editorial Board recommends preparing papers according to the rules presented below:
(1) Papers are typically between 12 to 15 pages, which is approximately
20,000 characters (with spaces).
(2) The length of the abstract for a paper should not exceed 200 words
(approximately 0,5 page) with keywords (up to 5).
(3) All papers should be written according to the format:
30 lines per page;
Times New Roman font, 12 pt;
1,5 line spacing (footnotes 10 pt, single line spacing);
all margins at 2,5 cm.
(4) Papers should be submitted via email to the address:
ethicsineconlife@uni.lodz.pl.
Papers should be in doc, docx or rtf format.
(5) The first page should contain: in the top-left corner – the author’s name
and surname, affiliation (name of the university) and an e-mail address
below the title of the article – centred. For example:
Wiesław Banach
Adam Mickiewicz University, Poznań
e-mail: banachw@uam.poznan.pl
Market as a cultural phenomenon
1. Introductory remarks
One of the fundamental methodological problems of economics as a separate
science is the question...
(6) The paper should be divided into sections numbered with Arabic numerals.
(7) Footnotes should be numbered with Arabic numerals. Footnote numbers
should be in superscript, without parenthesis or dots.
(8) A reference to a book should contain: the initial of the author’s name,
surname, the title (in italics), the publishing house, the place and year of
publication, page number, e.g.:
J. Kowalski, J. Nowak, Dzieła zebrane, WN PWN, Warszawa 2003,
p. 15–16.
J. Kowal, Etyka zawodowa [in:] Etyka, ed. K.J. Zieliński, WN
PWN, Warszawa 2003, p. 15.
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A reference to an article published in a journal should contain: the initial
of the author’s name, surname, the title (in italics), the name of the
periodical, year, issue, page number, e.g.:
J. Kowal, Statystyka dla ekonomistów, „Ekonomista” 1998, no. 5, p. 23.
(9) The journals’ titles should be written in inverted commas.

(10) For English titles, all words should be written in capital letters – except
articles, prepositions and conjunctions, e.g.:
S.P. Leather, Workplace Violence: Scope, Definition and the Global
Context, International Labour Organization, Geneva 2001.
(11) Dots and commas should be placed after a footnote number, not before
it. All the footnotes should end with a dot.
(12) A footnote that refers to the same source as the previous footnote:
Ibidem, p. 254. (in such a case, please, do not use op. cit.).
(13) A footnote that refers to the source previously cited:
J. Kowal, op. cit., p. 254.
(14) The beginning of the source title should be added after the author’s surname only if more than one source from the same author is cited.
(15) All terms or quotations from Latin or other foreign languages should be
written in italics.
(16) All quotations should be written in inverted commas.
(17) The source of any numerical data should be clearly stated (with the page
numbers). All statistical tables should be constructed according to the
rules used in Statistical Yearbooks.
(18) A citation to website content should include an access date, e.g.:
A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth
of Nations, ed. E. Cannan, 1904, Library of Economics and Liberty,
www.econlib.org/library/Smith/smWN0.html (accessed: 01.01.2013).
Please, include a DOI (Digital Object Identifier) if the journal lists one.
(19) A list of references in alphabetical order should be added at the end of
the paper.
We kindly ask you to respect the guidelines, since it is a precondition of forwarding an article for the reviewing procedure.
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Procedura recenzji
W celu zapewnienia miarodajnej i rzetelnej oceny teksów składanych do publikacji w czasopiśmie „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” teksty te podlegają
recenzji.
Do oceny każdego z artykułów redakcja powołuje dwóch niezależnych recenzentów spoza macierzystej jednostki autora z zachowaniem procedury podwójnej
anonimowości (ang. double-blind review process). W przypadku artykułów w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji naukowej
mającej siedzibę w innym państwie niż kraj pochodzenia autora publikacji.
Recenzje mają formę pisemną i zawierają jednoznaczny wniosek recenzenta
dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Na podstawie
uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek.
Autorzy mają możliwość udzielenia odpowiedzi na recenzje. Odpowiedzi te
przyjmuje i rozpatruje Redakcja.
Formularz recenzji można pobrać ze strony:
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