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Rola procesów etnopolitycznych w zarządzaniu 
etnopolityką w państwach Europy Wschodniej 

The Role of Ethno-political Processes in Managing 
Ethno-politics in Eastern European Countries

Abstract: The article presents the problems of ethnopolitical processes (ethnicity politi-

cization, ethnopolitical mobilization of national and ethnic minorities) in Eastern Europe-

an countries. The author analyzes the socio-political activity and participation of national 

and ethnic minorities in the authorities of the Republic of Belarus, the Republic of Moldova 

and Ukraine and comes to the conclusion that these processes affect the management of 

ethnopolitics and security of the subregion countries. Organized activities that report se-

paratist activities are of particular importance for the security of states. In the case of the 

Republic of Belarus, this problem does not exist, while in the Republic of Moldova (Gagauzia 

and Transnistria) and Ukraine (Donbas, Transcarpathia) it has a real dimension. Separatist 

tendencies of particular ethnic groups are an important element in shaping ethnopolitics, 

its management and influence the state security policy. They are also becoming a  space 

where the reaction of national authorities is necessary, including not only security but also 

skilful management of ethnopolitical processes in the country.
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Wprowadzenie

Ostatnia dekada XX wieku, a także pierwsze dwudziestolecie XXI wieku, przyniosły w Eu-
ropie Wschodniej szereg zmian polityczno-społecznych i  gospodarczych [Sułkowski 
2013]. Na Białorusi, w Republice Mołdawii i na Ukrainie widoczne jest uaktywnienie bądź 
rozwój procesów etnopolitycznych. Ponadto ujawniają się siły etnonacjonalistyczne 
i separatystyczne, co obserwujemy w świetle wojny w Donbasie i powołaniu Ługańskiej 
Republiki Ludowej i  Donieckiej Republiki Ludowej. Analiza literatury przedmiotu z  za-
kresu uwarunkowań, podmiotów, koncepcji i realizacji etnopolityki w państwach Europy 
Wschodniej [Kelley 2004; Hale 2008; Zisserman-Brodsky 2003] prowadzi do wniosku, że 
brakuje opracowań odnoszących się do etnopolitycznych uwarunkowań zarządzania et-
nopolityką i jej powiązań z bezpieczeństwem państwa. 

Celem artykułu jest analiza procesów etnopolitycznych (jednego z  uwarunko-
wań zarządzania etnopolityką) jako determinantów bezpieczeństwa państw Europy 
Wschodniej. Zakres tematyczny badań dotyczy przestrzeni terytorialno-czasowej, jaką 
jest niepodległa Republika Białorusi, Republika Mołdawii i Ukraina. Autorka stawia 3 py-
tania: 1) czy mniejszości narodowe i etniczne w państwach Europy Wschodniej są obec-
ne w strukturach władzy państwowej?; 2) czy mniejszości narodowe i etniczne w pań-
stwach Europy Wschodniej podejmują aktywność w ramach partii i organizacji?; 3) czy 
obecność i aktywność mniejszości w organach władzy, w partiach i organizacjach wpły-
wa na zarządzanie etnopolityką i bezpieczeństwo państw subregionu?

W rozważaniach zastosowano interdyscyplinarne podejście badawcze, integrujące 
metody charakterystyczne dla nauk o zarządzaniu, polityce, stosunków międzynarodo-
wych czy o bezpieczeństwie. Autorka w artykule wykorzystuje wnioski z badań włas-
nych przeprowadzonych podczas wyjazdów zagranicznych w  latach 2014–2018 oraz 
badania (wywiady pogłębione) przeprowadzone w latach 2016–2018, m.in. w ośrodku 
akademickim, jakim jest Społeczna Akademia Nauk w Warszawie.

Polityzacja etniczności a bezpieczeństwo państw

Podejmując refleksję nad procesami etnopolitycznymi w państwach Europy Wschodniej, 
kluczowym jest odwołanie się do zjawiska polityzacji etniczności (politicization of eth-
nicity). Według J. Rotschilda to proces dialektyczny, mający za zadanie wzmocnić trwa-
łość wspólnoty etnicznej poprzez podkreślanie jej odmienności i  przystosowanie do 
ciągle zmieniających się warunków życia politycznego. Umożliwia ona utożsamienie się 
członkowi danej wspólnoty z jej celami i żądaniami [Rotschild 1981, s. 6]. Może sprzyjać 
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(bądź nie) integracji państwa, legitymizować (bądź nie) system polityczny oraz stabilizo-
wać lub osłabiać władzę. Katalog cech określających polityzację etniczności obejmuje: 
1) uświadomienie grupie etnicznej możliwości wykorzystania mechanizmów i instytucji 
politycznych do utrwalenia własnych wartości i kultury etnicznej; 2) stymulację zainte-
resowania grupy własną odmiennością; 3) mobilizowanie etniczności; 4) kierowanie za-
chowaniem politycznym grupy etnicznej. Rzetelność naukowa nakazuje doprecyzować, 
że w przypadku polityzacji etniczności i mobilizacji etnicznej, skutki tych procesów mogą 
być różnorodne – pozytywne (np. realizacja celów poszczególnych grup) i negatywne 
[Sułkowski 2012]. Do skutków negatywnych często zalicza się konflikt etniczny czy etno-
polityczny, który stanowi konsekwencję mobilizacji i antagonizacji elit politycznych róż-
nych grup etnicznych [Zenderowski, Pieńkowski 2014, s. 156; Jakubowski 2018, ss. 6–7]. 
W Republice Mołdawii, w kontekście konfliktów etnopolitycznych, wyzwaniem jest sepa-
ratyzm gagauski i naddniestrzański, a na Ukrainie separatyzm w Donbasie (Ługańska Re-
publika Ludowa i Doniecka Republika Ludowa). Donbas i separatystyczne Naddniestrze 
stanowią przestrzenie, których zdefiniowanie jako wewnętrznie spójnych wokół kryte-
riów etnicznych jest trudne, co w sposób szczególny stanowi wyzwanie dla tamtejszych 
władz w kontekście zarządzania etnopolityką.

Mniejszości narodowe i etniczne w strukturach władzy 
państw Europy Wschodniej 

Działalność reprezentantów mniejszości narodowych i  etnicznych w  systemie władzy 
łączy się ze zjawiskiem etnizacji – wyrażającej się w  ustanawianiu etnokracji, tj. rekru-
tacji elit politycznych i kadr administracji państwowej spośród narodowości tytularnej 
[Wierzbicki, Karolak-Michalska 2016, s. 244]. Pozwala to zaryzykować stwierdzenie, że 
w państwach subregionu w sposób szczególny będzie ona czytelna: 1) w wieloetnicz-
nej Republice Mołdawii, w  której konkurencja o  dostęp i  wpływy na władze ma miej-
sce głównie pomiędzy Mołdawianami, Rumunami, a  także Rosjanami; 2) na Ukrainie, 
w której Rosjanie postulują o uznanie języka rosyjskiego za państwowy. Reprezentacja 
mniejszości narodowych i etnicznych w organach władzy państwowej Republiki Białoru-
si, Republiki Mołdawii i Ukrainy jest wynikową wielu czynników, w tym etnodemograficz-
nych, prawno-politycznych (limit miejsc dla reprezentantów mniejszości w parlamencie, 
przydział stanowisk w  organach państwa, uwzględnianie interesów mniejszości w  ra-
mach resortów, działania zachęcające przedstawicieli mniejszości do pracy w organach 
państwowych, zagwarantowanie mniejszościom uczestnictwa w systemie wyborczym, 
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aktywność polityczna mniejszości, transformacja systemu politycznego) i demograficz-
no-społecznych (potencjał demograficzny narodu tytularnego i  obsada najwyższych 
stanowisk w  organach państwowych, instytucjach publicznych i  urzędach, obowiązek 
podania narodowości przy ubieganiu się o stanowisko we władzy państwowej, wymóg 
znajomości języka państwowego przy sprawowaniu funkcji we władzy państwowej). 

Analiza głównych czynników warunkujących uczestnictwo mniejszości narodowych 
i  etnicznych w  organach władzy państwowej w  państwach subregionu prowadzi do 
wniosku, że w latach 1991–2019 w badanych państwach w strukturach władzy przewa-
żał naród tytularny (odpowiednio ukraiński, białoruski, mołdawski), przy czym żadne 
z państw nie wprowadziło ograniczenia dostępu innym grupom narodowym czy etnicz-
nym do udziału we władzy. Choć reprezentanci mniejszości mogą uczestniczyć w pro-
cesie państwotwórczym, to Białorusini, Mołdawianie i  Ukraińcy formalnie zapewniają 
sobie uprzywilejowane położenie w organach władzy, z jednej strony nie gwarantując 
„zarezerwowanych” miejsc mniejszościom, z drugiej nobilitując naród tytularny w eli-
tach władzy państwowej. W państwach subregionu mamy do czynienia z hybrydą mo-
delów kontroli odmienności i uznania odmienności. Widoczna jest monopolizacja struk-
tur siłowych (policja, wojsko) oraz sądownictwa przez naród tytularny, co daje władzom 
państwowym możliwość tłumienia niezadowolenia innych grup etnicznych. W żadnym 
z badanych państw nie występuje jednak rozbudowany system dyskryminacji mniejszo-
ści, mający na celu utrzymanie jej w podrzędnej pozycji. W latach 1991–2019 ze strony 
organów władzy państw subregionu nie nastąpiło w praktyce działanie na rzecz wzmo-
żenia uczestnictwa reprezentantów poszczególnych mniejszości w strukturach władzy.

Zbadanie reprezentacji mniejszości narodowych i  etnicznych we władzy ustawo-
dawczej państw Europy Wschodniej w latach 1991–2019 jest trudnym wyzwaniem, po-
nieważ brak kompleksowych danych na ten temat. Przykładowo na Ukrainie mniejszoś-
cią, która odznacza się aktywnością w tamtejszym parlamencie jest mniejszość rosyjska 
i węgierska (z listy Fideszu w 2014 roku do Parlamentu Europejskiego została wybrana 
działaczka mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu Andrea Bocskor) [Deputies… 2020]. 
Z kolei do Rady Najwyższej Ukrainy przedstawicielem Węgrów został wybrany w roku 
2015 z listy Bloku Petra Poroszenki, László Brenzovics [Groszkowski, Iwański, Sadecki, Dą-
borowski 2017, s. 29].

Analizując reprezentacje mniejszości w strukturach władzy państw subregionu nale-
ży również odnieść się do segmentu władzy wykonawczej. W latach 1991–2019 w struktu-
rach egzekutywy poszczególnych państw dominują narody tytularne, co podyktowane 
jest głównie strukturą etnodemograficzą społeczeństwa białoruskiego, mołdawskiego 
i ukraińskiego. Ustawodawstwo żadnego z państw nie traktuje narodowości jako prze-
szkody dla sprawowania funkcji prezydenta czy członka rady ministrów. Od kandydata 
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na stanowisko głowy państwa wymaga się znajomości języka państwowego, co może 
stanowić ograniczenie dla mniejszości w dostępie do tego urzędu. W latach 1991–2019 
urząd prezydenta w każdym z państw był sprawowany przez reprezentanta narodowo-
ści tytularnej. Również stanowiska premierów i  wicepremierów były reprezentowane 
głównie przez członków narodowości tytularnej. W przypadku Republiki Białorusi i Re-
publiki Mołdawii to wyłącznie Białorusini i Mołdawianie sprawowali te funkcje, na Ukra-
inie występują przypadki sprawowania urzędu przez Rosjan (premierzy: Witold Fokin 
w okresie 1990–1992; Nykoła Azarov w 2005 roku i od marca 2010 roku do 28 stycznia 
2014 roku) [Composition… 2019]. Rosjanie zajmowali także inne stanowiska w organach 
władzy wykonawczej. Liderzy innych mniejszości również zajmowali stanowiska mini-
sterialne w rządzie ukraińskim, np. Gruzin, D.V. Žvaniâ w 2005 roku został ministrem ds. 
sytuacji nadzwyczajnych oraz ds. ochrony ludności przed skutkami katastrofy w Czar-
nobylu [Composition… 2019]. Analizując udział innych mniejszości w strukturach władzy 
wykonawczej w państwach subregionu, można zauważyć, że w Republice Białorusi i na 
Ukrainie miały one charakter marginalny, z kolei w Republice Mołdawii swoich reprezen-
tantów w strukturach egzekutywy miała mniejszość rumuńska i bułgarska.

Do czynników warunkujących udział mniejszości w  samorządach terenowych 
państw Europy Wschodniej należą: 1) nierównomierne rozmieszczeniem mniejszości 
na terytoriach państw (rozproszone vs. zwarte skupiska danej mniejszości); 2) ordynacja 
wyborcza – istnienie bądź też nie ograniczeń związanych z narodowością kandydata na 
stanowiska we władzach lokalnych (w badanych państwach nie ma tych ograniczeń); 3) 
określenie limitu miejsc dla mniejszości w organach władzy lokalnej (w badanych pań-
stwach nie występuje); 4) aktywność polityczna danej mniejszości w obwodach; 5) po-
lityka kadrowa – nie ma w ustawodawstwie białoruskim, mołdawskim czy ukraińskim 
przeszkód dla rekrutacji spośród członków narodowości nietytularnych; 6) wymóg zna-
jomości języka państwowego, co może stanowić przeszkodę w dostępie do władzy; 7) 
poziom satysfakcji danych mniejszości z ich statusu prawnego w danym państwie.

Szczególna reprezentacja mniejszości narodowych w jednostkach samorządowych 
na tle państw subregionu widoczna jest w dwóch przypadkach. Pierwszy dotyczy Re-
publiki Mołdawii, a dokładnie Terytorium Autonomicznego Gagauzji – autonomii zdo-
minowanej liczebnie przez mniejszość gagauską, która w  2004 roku stanowiła 82,6% 
tamtejszej ludności (podobnie w  2014 roku) [Recensamant.statistica 2014]. Drugi przy-
padek dotyczy Ukrainy i Autonomicznej Republiki Krymu. Do 2014 roku (do aneksji Kry-
mu) „nadreprezentacja” Rosjan utrzymywała się na Krymie, w obwodach chersońskim, 
dniepropietrowskim i mikołajewskim. Wojna w Donbasie uniemożliwia badania dalszej 
ich reprezentacji Rosjan w obwodach ługańskim i donieckim. Uwagę wśród reprezenta-
cji mniejszości w strukturach samorządowych przykuwa także mniejszość węgierska na 
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Ukrainie. Węgrzy odnieśli istotny sukces w wyborach samorządowych (październik 2015 
roku), w których wprowadzono 8 przedstawicieli do liczącej 64 osoby Rady Obwodowej 
Zakarpacia.

Korzystnie przedstawiająca się dla narodów białoruskiego, mołdawskiego i ukraińskie-
go struktura etniczna władzy ustawodawczej, wykonawczej i samorządowej potwierdza 
etnokratyczny charakter ustroju tych państw. W procesie narodowo- i państwotwórczym 
niesie to zagrożenie napięć w stosunkach międzyetnicznych związanych z reprezentacją 
poszczególnych mniejszości w organach władzy państwowej, a tym samym stanowi wy-
zwanie dla zarządzania etnopolityką i zagraża bezpieczeństwu państwa. 

Aktywność mniejszości narodowych i etnicznych 
w partiach i organizacjach 

Gotowość mniejszości do uczestnictwa w  polityce zależeć może od uwarunkowań 
wewnętrznych w  państwie stałego zamieszkania, które mogą dotyczyć sytuacji samej 
mniejszości, tj. jej liczebności i rozmieszczenia lokalizacji w państwie. Dyspozycyjność do 
partycypacji politycznej może zależeć także od: 1) dostępności pomocy ze strony państw 
macierzystych (np. pomocy finansowej); 2) stosunku mniejszości do państwa pochodze-
nia; 3) stosunku mniejszości do kultury narodowej ojczyzny historycznej; 4) możliwości 
wstępowania do międzynarodowych organizacji mniejszości i współpracy z nimi. Bada-
nia własne prowadzą do wniosku, że czynniki, takie jak rozwój własnej kultury, świado-
mość interesów danej mniejszości i poczucie ich zagrożenia to w latach 1991–2019 nadal 
główne determinanty aktywizujące członków mniejszości w państwach Europy Wschod-
niej do zakładania partii politycznych i  organizacji pozarządowych. Do katalogów po-
wyższych czynników dodać należy także ambicje usankcjonowania własnej pozycji (jako 
mniejszości) w  relacjach z narodami tytularnymi i  innymi grupami etnicznymi, a  także 
dążenie do umacniania swoich wpływów w innych sferach. 

Poddając analizie aktywność partii politycznych reprezentujących interesy mniej-
szości w  państwach Europy Wschodniej w  latach 1991–2019 widać, że najczęściej ich 
orientacja ideologiczno-polityczna przyjmuje charakter internacjonalistyczny (np. na 
Ukrainie Słowiański Sojusz Narodowo-Patriotyczny, w Republice Mołdawii Partia Regio-
nów Republiki Mołdawii) albo etniczny (np. w Republice Białorusi Słowiański Ruch „Biała 
Ruś”, a na Ukrainie Partia „Rosyjski Blok”). Skład etniczny partii reprezentujących interesy 
mniejszości w państwach subregionu ma charakter zróżnicowany – osoby należące do 
nich nie zawsze należą pod względem etnicznym do danej mniejszości, chyba że jest to 
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warunek przynależności do danej partii (w latach 1991–2019 żadna z partii w badanych 
państwach nie wprowadziła ograniczeń etnicznych związanych z  członkostwem czy 
też piastowanymi stanowiskami) [Kubaczyk, Majchrzak, Żyła 2018, s. 176]. Wśród metod 
działania partii politycznych reprezentujących interesy mniejszości w państwach Europy 
Wschodniej w latach 1991–2019 widoczne są reguły pokojowe, a aktywność partii miała 
wymiar edukacyjno-informacyjny (np. debaty publiczne). 

Na tle państw Europy Wschodniej największą aktywnością w partiach politycznych 
wykazuje się mniejszość rosyjska na Ukrainie (np. w 2013 roku działało 14 partii proro-
syjskich, których celem było utworzenie ruchu prorosyjskiego na Ukrainie). Przykładowo 
Rosyjski Blok brał udział w wyborach parlamentarnych w roku 2012, a  jego liderzy (2), 
zwyciężyli w okręgach większościowych [Russian… 2019]. Badając aktywność mniejszo-
ści na Ukrainie, należy także zwrócić uwagę na działania Węgrów, którzy posiadają dwie 
partie polityczne – Partię Węgrów Ukrainy i Demokratyczną Partię Węgrów Ukrainy. Wę-
grzy są reprezentowani na wszystkich szczeblach władz samorządowych w obwodzie 
zakarpackim. 

W państwach Europy Wschodniej w latach 1991–2019 mniejszości, chcąc zapewnić 
sobie udział w  życiu społeczno-politycznym i  kulturalnym, powołują również organi-
zacje pozarządowe, przybierające różne formy instytucjonalizacji (np. stowarzyszeń), 
których działanie ma charakter formalny i  nieformalny. Cele organizacji mniejszości 
w państwach subregionu (w ramach organizacji o charakterze etnokulturowym czy et-
nopolitycznym) korelują z kształtowaniem tożsamości mniejszości narodowej/etnicznej 
oraz umacnianiem jej więzi z kulturą i ojczyzną historyczną. Ważnym elementem aktyw-
ności organizacji jest również ich zróżnicowany zasięg – te o zasięgu krajowym koncen-
trują się na najważniejszych problemach życia mniejszości, którą reprezentują, a także 
utrzymują kontakty z ojczyzną historyczną. Z kolei o celach i zadaniach programowych 
organizacji o  zasięgu regionalnym w  dużym stopniu decyduje specyfika obszaru, na 
którym działają. Co ważne, siła organizacji mniejszości wynika z jej miejsca w hierarchii 
społecznej i politycznej danej zbiorowości narodowej/etnicznej.

W  Republice Białorusi organizacje reprezentujące mniejszości (głównie o  charak-
terze oświatowym i kulturowym oraz lokalnym zasięgu działania) są mało znaczącymi 
podmiotami wpływającymi na politykę etniczną państwa. 1 stycznia 2019 roku na tery-
torium białoruskim funkcjonowały 193 organizacje mniejszości [List of ethnic cultural… 
2019]. Część z nich stworzyło reprezentację ogólnokrajową (np. Związek Białoruskich Ży-
dowskich Organizacji Społecznych i Wspólnot), inne występują w formie stowarzyszeń, 
działających w obrębie miasta (np. Mińskie Towarzystwo Kultury Rosyjskiej „Ruś”). 

Wchodząc w  szczegóły aktywności organizacyjnej mniejszości w  Republice 
Białorusi, uwagę badawczą koncentruje mniejszość polska – jedna z  najbardziej 
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aktywnych mniejszości reprezentowana przez Związek Polaków na Białorusi (ZPB), 
która ma głównie charakter etnokulturowy [Information… 2012]. W 2019 roku ZPB 
zorganizował 170 różnych imprez, podobną działalność zapowiedziało kierowni-
ctwo organizacji na rok 2020 [Union… 2020]. Szczególne miejsce zajmują także or-
ganizacje Rosjan, reprezentowane m.in. przez Republikańskie Publiczne Stowarzy-
szenie „Rosyjska Wspólnota” (1994). Realizują one cele etnolkulturowe w  ramach 
imprez kulturalnych promujących m.in. kulturę i  język rosyjski oraz współpracę 
białorusko-rosyjską. Inicjatywy pozostałych organizacji mniejszości na Białorusi 
(np. Republikańskie Zjednoczenie Społeczne „Białoruska Wspólnota Litwinów”), 
choć koncentrują się na aktywności mającej na celu ochronę kultury i  języka na-
rodowego, mają charakter epizodyczny ze względu na swoją niewielką liczebność. 
Niejednokrotnie nie dysponują one odpowiednimi zasobami ludzkimi czy finanso-
wymi, a także zapleczem lokalowym, aby skutecznie realizować swoje cele.

W Republice Mołdawii liczba organizacji mniejszości sukcesywnie wzrasta (w 1989 
roku wynosiła 3, w 2019 roku – 102), a ich aktywność jest zróżnicowania [Bureau… 2020]. 
Do najbardziej aktywnych należą Ukraińska Wspólnota Republiki Mołdawii (1994) i Zwią-
zek Ukraińców Republik Mołdawii (1995), które promują kulturę i naukę języka ukraińskie-
go, są inicjatorami i organizatorami m.in. konferencji mających na celu integrację Ukra-
ińców na terytorium mołdawskim. Również Rosjanie posiadają zaplecze organizacyjne 
w Republice Mołdawii (w 2019 roku liczba ich organizacji wynosiła 28) [Bureau… 2020], 
m.in. Rosyjską Wspólnotę Republiki Mołdawii (1993). Organizacje mniejszości rosyjskich 
mają charakter ogólnokrajowy (np. Rosyjska Wspólnota Republiki Mołdawii) i regionalny 
(np. Stowarzyszenie Rosjan Regionu Rezinskiego), a  w  swojej aktywności koncentrują 
się głównie na ochronie praw Rosjan oraz promowaniu języka i kultury rosyjskiej. Wśród 
głównych form aktywności tych organizacji wymienić można także organizację festiwa-
li i konferencji. Wśród organizacji społecznych mniejszości na terytorium mołdawskim 
wymienić trzeba także Bułgarską Wspólnotę Republiki Mołdawii (1995), która ma zasięg 
ogólnokrajowy i koncentruje się na ochronie praw mniejszości bułgarskiej, w tym ochro-
nie języka i kultury [Бюро… 2019]. Na terytorium mołdawskim działają również organi-
zacje mniejszości: gagauskiej, żydowskiej, romskiej, niemieckiej, litewskiej i estońskiej. 
Charakter ich działalności przybiera wymiar etnokulturowy, a wśród celów znajdują się 
ochrona kultury i języka ojczystego.

Na Ukrainie największa liczba organizacji mniejszości jest charakterystyczna dla Ro-
sjan – ich interesy są reprezentowane przez ok. 96 organizacji, z których część posiada 
status krajowy (np. „Rosyjska Wspólnota Ukrainy”). Dla porównania mniejszość rumuń-
ska posiada 19 organizacji [Teres, Jakubowski 2015, ss. 524–525]. W latach 1991–2019 or-
ganizacje mniejszości rosyjskiej przyjmowały charakter etnopolityczny i etnokulturowy. 
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Przykładowo, dla Rosyjskiego Ruchu Ukrainy celem było nadanie językowi rosyjskiemu 
rangi państwowej, z kolei wśród zadań Ukraińskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka 
i Literatury Rosyjskiej znalazły się ochrona i rozwój języka oraz literatury rosyjskiej [Rus-
sian… 2019]. Najpopularniejszymi formami działalności organizacji są debaty, semina-
ria, konferencje i wydawanie czasopism. Aktywnością odznacza się również mniejszość 
węgierska reprezentowana przez kilkadziesiąt organizacji narodowych, prowadzących 
działalność na rzecz rozwoju kultury węgierskiej. Do najważniejszych należy Demokra-
tyczna Wspólnota Węgrów Ukrainy i Towarzystwo Kultury Węgierskiej Zakarpacia, a ich 
aktywność ma charakter etnokulturowy, przy czym nie jest też pozbawiona wymiaru 
etnopolitycznego – Węgrzy na Zakarpaciu zgłaszają postulaty przyznania obwodowi 
zakarpackiemu autonomii kulturalnej. Na Ukrainie działają również inne organizacje 
mniejszości, w tym polskiej, mołdawskiej i białoruskiej. Ich aktywność przybiera głównie 
charakter etnokulturowy.

Podejmując próbę porównania celów i zadań organizacji mniejszości w państwach 
Europy Wschodniej widać, że wykazują one podobieństwa, zachowując jednocześnie 
swoją specyfikę działania. Ich aktywność ma zróżnicowany charakter, zalicza się do niej 
różne praktyki, takie jak organizowanie poparcia politycznego czy udział w  debacie 
publicznej dotyczącej kwestii etnicznej. Wspólnym mianownikiem dla organizacji jest 
ich aktywność na rzecz rozwoju kultury i języka ojczystego, ochrony praw kulturalnych 
przysługujących danej mniejszości oraz rozwoju współpracy z  ojczyzną. Organizacje 
przeciwstawiają się dyskryminacji mniejszości, którą reprezentują i są aktywne w walce 
o jej prawa (co widać w przypadku Rosjan i Węgrów na Ukrainie czy Gagauzów w Repub-
lice Mołdawii). 

W  państwach subregionu obserwujemy również sytuacje powstawania, rozpadu 
lub łączenia organizacji mniejszości, nierzadko konkurujących między sobą nie tyl-
ko o zasoby (np. dotacje), ale także o prawo do wyłącznego reprezentowania danej 
mniejszości. Organizacje niejednokrotnie mają również fasadowy charakter i  nie są 
zdolne do mobilizacji swoich członków. Pozbawione są przy tym – przez nieudolność 
liderów i brak środków finansowych – aktywniego partycypowania w lokalnych pro-
cesach rozwojowych. W wielu przypadkach liderzy organizacji są pozbawieni refleksji 
na temat tego, czy organizacja ma progresywny czy regresywny udział w rozwoju śro-
dowiska lokalnego, nie potrafią przy tym dokładnie sprecyzować, czego oczekują od 
władzy państwowej, samorządów terytorialnych i  ojczyny historycznej. Nie zważają 
też na bazę lokalową, nie potrafią wykorzystać zasobów kadrowych, a także nie mają 
zdolności do budowania koalicji.
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Konkluzje

Mniejszości narodowe i etniczne, dążące do zmiany swojego statusu prawnego, stano-
wią integralny element obrazu politycznego państw subregionu, występując głównie 
w Republice Mołdawii i na Ukrainie i stanowiąc wyzwanie dla tamtejszej etnopolityki 
państwa. W latach 1991–2019 ich aspiracje polityczne przejawiały się w różny sposób. 
Niekiedy miały charakter dążeń separatystycznych (np. Gagauzji w Republice Mołda-
wii), czasami ograniczały się do żądań uznania ich jako mniejszości narodowej oraz 
respektowania wynikających stąd praw (np. mniejszość rosyjska postulująca o uznanie 
języka rosyjskiego za język państwowy na Ukrainie), w innych przypadkach do uznania 
ich postulatów o autonomii kulturalnej (np. Węgrzy w Zakarpaciu). Szczególne znacze-
nie dla kształtowania i zarządzania etnopolityką i bezpieczeństwa państwa mają te zor-
ganizowane aktywności, które zgłaszają działania separatystyczne. W  przypadku Re-
publiki Białorusi problem ten nie występuje, natomiast ma realny wymiar w Republice 
Mołdawii (Gagauzja i Naddniestrze) i na Ukrainie (Donbas, Zakarpacie). Konieczna jest 
zatem reakcja władz państwowych, w tym dotycząca redefinicji etnopolityki, a  także 
umiejętne zarządzania procesami etnopolitycznymi w państwie. Rekomenduje się, aby 
kwestie separatystyczne nie zostały „tymczasowo zamrożone”, ale pokojowo – w opar-
ciu o efektywne zarządzanie etnopolityką – rozwiązane bez zaburzenia integralności 
terytorialnej państw. 

Etnopolityka w państwach subregionu nie może stanowić polityki „oderwanej” od 
polityki bezpieczeństwa. Dla optymalizacji etnopolityki w państwach subregionu nale-
ży zadbać o możliwość udziału wspólnot etnicznych w procesie jej tworzenia. Zastoso-
wanie takich praktyk pozwala wsłuchać się w potrzeby wieloetnicznego społeczeństwa, 
a także daje rządzącym szerszą perspektywę pojmowania procesów etnopolitycznych 
zachodzących w państwie. Uwzględnienie etnopolitycznych uwarunkowań zarządzania 
etnopolityką, w  tym uczestnictwa i  aktywności mniejszości w  organach władzy pań-
stwowej, partiach politycznych i organizacjach, powinno przełożyć się na to, aby etno-
polityka państw subregionu służyła zapewnieniu bezpieczeństwa w każdym z państw 
subregionu, jak i subregionowi w całości.
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Wstęp

Złożoność sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej wieloetnicznych państw Euro-
py Wschodniej skupia uwagę badawczą wokół kwestii związanych z kondycją etnopo-
lityki w  państwach subregionu. W  procesie zarządzania etnopolityką, rozumianą jako: 
„całokształt procesów planowania, kierowania, a  także nadzoru szczegółowej polityki 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2020
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XXI | Zeszyt 1 | ss. 17–29



18

Magdalena Karolak-Michalska

państwa, który dokonywany jest przez organy władzy publicznej w  oparciu o  szereg 
uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych” [Karolak-Michalska 2020, s. 42], nie tylko 
świadomość istniejących uwarunkowań (etnodemograficznych, etnotożamościowych, 
etnoprawnych, etnopolitycznych) wydaje się kluczowa dla efektywności procesu zarzą-
dzania. Równie ważna w  procesie planowania, kierowania i  nadzoru nad etnopolityką 
w poszczególnych państwach subregionu wydaje się rola podmiotów zarządzania nią. 
Od sprawności funkcjonowania poszczególnych podmiotów zarządzania etnopolityką 
zależy jej skuteczność i efektywność. 

Celem artykułu jest identyfikacja i analiza ewolucji głównych podmiotów zarządzania 
etnopolityką w państwach Europy Wschodniej (Białorusi, Republiki Mołdawii i Ukrainy), 
a także określenie ich roli w procesie zarządzania etnopolityką w państwach subregio-
nu. Autorka stawia trzy główne pytanie badawcze: 1) jakie są główne podmioty zarzą-
dzania etnopolityką w państwach subregionu oraz jaka jest dynamika ich tworzenia?; 
2) jakie są kluczowe kompetencje podmiotów zarządzania etnopolityką w państwach 
subregionu?; 3) jaka jest rola podmiotów w zarządzaniu etnopolityką w państwach sub-
regionu? Zakres tematyczny badań dotyczy przestrzeni terytorialno-czasowej, jaką jest 
niepodległa Białoruś, Republika Mołdawia i Ukraina. W artykule zastosowano interdy-
scyplinarne podejście badawcze, integrujące metody nauk o zarządzaniu i nauk o po-
lityce (m.in. analizę systemową, metodę porównawczą i metodę jakościową). Autorka 
wykorzystuje również wnioski z badań własnych podjętych podczas wyjazdów zagra-
nicznych w latach 2014–2019.

Przeobrażenia podmiotów zarządzania etnopolityką 
w państwach subregionu

Dokonując systematyzacji instytucjonalnych form regulacji stosunków etnicznych 
w państwach Europy Wschodniej, należy pamiętać, że proces ich kształtowania łączy się 
z  przeobrażeniami politycznymi w  ZSRR z  przełomu lat 80. i  90. XX wieku. Na sposób 
ich powstawania, a także jakość wykonywanych zadań, miała i nadal (choć w mniejszym 
stopniu) wpływa rotacja stanowisk dokonująca się we władzy ustawodawczej i  wyko-
nawczej poszczególnych państw subregionu. 

Rozważając o państwowych podmiotach zarządzania etnopolityką Białorusi, zauwa-
żyć należy, że w okresie rządów parlamentarnych (w latach 1990–1994), nie było wyraź-
nych podmiotów polityki etnicznej. „W dużym stopniu można określić tendencje w za-
kresie ustawodawstwa, lecz przełożenie prawa na praktykę życia codziennego zależało 
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od lokalnych układów, przypadkowości, poglądów politycznych osób sprawujących 
urzędy. (…) w latach 1990–1995, pod wpływem różnych bodźców, zdanie zmieniali decy-
denci szczebla centralnego, jak i lokalnego, improwizacja dominowała nad działaniami 
wynikającymi z litery prawa” [Mironowicz 2015, ss. 122–123]. Od 1990 roku kluczową rolę 
odgrywała Komisja Polityki i  Stosunków Międzynarodowościowych (przemianowana 
w 1993 roku na Komisję Polityki Narodowościowej i Problemów Wspólnoty Niepodle-
głych Państw). W praktyce Komisja zapraszała na obrady w charakterze doradczym lide-
rów organizacji mniejszościowych, z kolei przygotowywane przez Komisję rozwiązania 
prawne uwzględniały standardy międzynarodowe dotyczące ochrony mniejszości na-
rodowych/etnicznych [Mironowicz 2015, s. 121]. Ważnym podmiotem zarządzania bia-
łoruskiej etnopolityki stała się także Komisja ds. Edukacji, Kultury i Ochrony Dziedzictwa 
Historycznego. Od 1996 roku sprawami mniejszości narodowych i etnicznych zajmowa-
ły się Komisja Praw Człowieka, Problemów Narodowych, Środków Masowego Przekazu 
oraz Łączności wraz ze Stowarzyszeniami Społecznymi i Organizacjami Religijnymi. Fak-
tycznie instytucje te były podporządkowane Administracji Prezydenta, która stała się 
ośrodkiem decyzyjnym w państwie.

W 1995 roku nastąpiło przeniesienie ośrodka decyzyjnego w sprawach etnopolityki 
z Rady Najwyższej do Rady Ministrów. Organem władzy wykonawczej, który miał zajmo-
wać się kwestiami etnicznymi na Białorusi została Koordynacyjna Rada ds. Mniejszości 
Narodowych przy Radzie Ministrów Republiki Białoruś (zastąpiona w  1997 roku przez 
Państwowy Komitet ds. Religii i Narodowości, przemianowany w 2001 roku na Komitet 
ds. Religii i  Narodowości przy Radzie Ministrów Republiki Białoruś). Katalog jej zadań 
dotyczył analizy i usprawnienia relacji narodowościowych w państwie, a  także przed-
kładania w  tej kwestii stosownych rozwiązań prawnych rządowi [Mironowicz 2015, s. 
124]. Podobną funkcję spełniała instytucja rządowa powołana w  grudnia 1996 roku – 
Centrum Kultur Narodowych. Do zadań Centrum należał: „udział w  realizacji polityki 
państwa w zakresie odrodzenia, zachowania i rozwoju kultur mniejszości narodowych 
Republiki Białoruś; sprzyjanie środkami kultury harmonizacji stosunków międzynarodo-
wych i międzypaństwowych; tworzenie warunków do praktycznej realizacji praw oby-
wateli Białorusi różnych narodowości ukierunkowanych na spełnienie ich kulturalnych 
potrzeb” [Mironowicz 2015, s. 124]. Centrum miało realizować postawione sobie cele 
m.in. poprzez festiwale, konkursy, wystawy i konferencje.

W 2001 roku prezydent Łukaszenka powołał Komitet ds. Religii i Narodowości przy 
Radzie Ministrów Republiki Białoruś, którego zadania miały dotyczyć realizacji polityki 
państwa w sferze etniczno-wyznaniowej, sprawdzania i kontroli działalności organi-
zacji religijnych w  zakresie przestrzegania przez nie ustawodawstwa białoruskiego, 
ocena i prognozowanie sytuacji etniczno-politycznej i  religijnej w państwie, a  także 
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przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji narodowej i  religijnej. W  gestii Komitetu 
znalazła się również ochrona i wsparcie realizacji praw obywateli Białorusi różnych na-
rodowości w zakresie kultury, edukacji, języka i informacji. Struktury Komitetu ds. Religii 
i Narodowości powstały przy wszystkich obwodowych komitetach wykonawczych i mo-
gły podejmować decyzje o likwidacji związków wyznaniowych [Mironowicz 2015, s. 125].

Kolejną zmianą dotyczącą państwowych podmiotów zarządzania etnopolityką na 
Białorusi było powołanie w 2006 roku przez prezydenta Łukaszenkę Urzędu Pełnomoc-
nika ds. Religii i Narodowości (zamiast istniejącego Komitetu), który został podporząd-
kowany Radzie Ministrów Republiki Białoruś, a w lipcu 2008 roku otrzymał umocowanie 
prawne w formie ustawy parlamentarnej. W rzeczywistości zmieniono jedynie nazwę in-
stytucji odpowiedzialnej za politykę wyznaniową i narodowościową, a jej zadania i kom-
petencje nie uległy znaczącej modyfikacji. Pewnego rodzaju novum był fakt powołania 
przy Urzędzie Pełnomocnika Konsultacyjnej Rady Etnicznej jako organu doradczego, do 
której należą reprezentanci poszczególnych mniejszości (w  praktyce nie dysponujący 
rzeczywistymi możliwościami wpływu na politykę urzędu, a Pełnomocnik nie ma żad-
nego obowiązku uwzględniać ich opinii) [Mironowicz 2015, s. 127].

W  procesie zarządzania etnopolityką w  Republice Mołdawii w  ramach podmiotów 
państwowych głównym organem administracji państwowej jest Biuro Relacji Międzyet-
nicznych1. Do katalogu jego zadań należą: ochrona, wsparcie i rozwój mniejszości żyją-
cych na terytorium mołdawskim oraz pomoc mołdawskiej diasporze. Kierunkiem jego 
działalności jest „sformowanie multikulturowego, spójnego społeczeństwa obywatel-
skiego, tj. nastawionego na intensyfikację procesów integracyjnych w Republice Mołda-
wii” [Бюро… 2019]. Biuro przygotowuje i opiniuje projekty aktów prawnych, koordynuje 
działalność organów państwowych w zakresie etnopolityki, monitoruje sytuację etniczną 
i językową w Republice Mołdawii, organizuje konferencje i festiwale, wydaje publikacje, 
prowadzi działalność informacyjną oraz współpracuje ze swoimi zagranicznymi odpo-
wiednikami i organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych. Organem doradczym 
Biura jest Rada Koordynacyjna, w  skład której wchodzi kierownictwo Biura i  organiza-
cji mniejszości narodowych. Ponadto w parlamencie mołdawskim działa Komisja Praw 
Człowieka i Relacji Międzyetnicznych (organ o charakterze stałym). Od roku 1998 istnieje 
także Centrum na rzecz Praw Człowieka w Republice Mołdawii [The People’s 2020], któ-
rego zadaniem jest m.in. ochrona mniejszości narodowych i etnicznych. Centrum tworzy 

1 16 listopada 1990 roku powstał Państwowy Departament ds. Narodowościowych. Jednostka ta zmieniała 
nazwę czterokrotnie na: Departament Relacji Narodowościowych (1994), Departament Relacji Narodowoś-
ciowych i Funkcjonowania Języków (1998), Departament Relacji Międzyetnicznych (2001) i Biuro Relacji Mię-
dzyetnicznych (2005).
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również szereg sprawozdań i raportów na temat przestrzegania praw człowieka, w tym 
mniejszości w  kraju. Przykładowo, w  2016 roku powstał raport pt. Postrzeganie praw 
człowieka w Republice Mołdawii [Perceptions of human rights in the Republic of Moldova], 
w którym m.in. przedstawiano poziom poinformowania ludności o prawach człowieka 
według profilu społeczno-demograficznego, a także poziom wiedzy społeczeństwa na 
temat praw człowieka [Perceptions 2016, s. 30]. Przy głównych organach państwowych 
powoływane są też komisje specjalne, których celem jest rozwiązywanie problemów 
dotyczących relacji międzyetnicznych czy mniejszości narodowych/etnicznych [The 
People’s 2020].

Z kolei na Ukrainie, w przypadku państwowych podmiotów zarządzających etnopo-
lityką, należy wspomnieć, że już w 1988 roku w Radzie Najwyższej USRR została powo-
łana Komisja ds. Patriotycznego, Internacjonalnego Wychowania oraz Stosunków Naro-
dowościowych. Z kolei po wyborach parlamentarnych w 1990 roku w Radzie Najwyższej 
USRR utworzono Komisję ds. Suwerenności oraz Stosunków Międzyrepublikańskich 
i  Międzynarodowościowych. Kwestiami narodowościowymi zajmowały się także Ko-
misja ds. Rozwoju Kultur Mniejszości Narodowych oraz Duchowego Odrodzenia [Teres, 
Jakubowski 2015, s. 499].

Ważną datą dotyczącą podmiotów zarządzania etnopolityką był rok 1994 (wybory 
parlamentarne), kiedy to utworzono Komisję ds. Praw Człowieka, Mniejszości Narodo-
wych i Stosunków Narodowościowych, w ramach której funkcjonowały podkomisje ds. 
Migrantów i Uchodźców, Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Stosunków Narodowoś-
ciowych oraz Rodaków Mieszkających poza Granicami Ukrainy. W  1997 roku Komisję 
przekształcono na Komitet ds. Praw Człowieka, Mniejszości Narodowych i  Stosunków 
Narodowościowych (w 2020 roku funkcjonuje nadal pod tą samą nazwą).

18 września 2018 roku odbył się Okrągły Stół dotyczący przezwyciężenia skutków 
konfliktu i zbrojnej agresji na Ukrainie. Celem obrad było omówienie perspektyw wy-
korzystania międzynarodowych doświadczeń w  zakresie wymiaru sprawiedliwości 
w okresie przejściowym w rozwiązywaniu konfliktu zbrojnego na Ukrainie i w okresie 
pokonfliktowym, zapobiegania bezkarności i skutecznego ścigania zbrodni wojennych, 
wprowadzenia nowego podejścia do pomocy ofiarom konfliktu i  przywrócenia więzi 
prawnych z ludnością terytoriów okupowanych [Комитет по вопросам… 2018].

Sprawami ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych zajmuje się również 
Rzecznik Praw Człowieka przy Radzie Najwyższej Ukrainy. Doprecyzować należy, że 
w 1998 roku, na mocy Ustawy o Pełnomocniku Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Czło-
wieka z 23 grudnia 1997 roku, utworzono Urząd Ombudsmana, którego główne zada-
nia ogniskują się wokół parlamentarnej kontroli dotyczącej ochrony oraz zapobiegania 
naruszeniom praw i wolności człowieka i obywatela, działaniami na rzecz dostosowania 
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ukraińskiego ustawodawstwa do międzynarodowych standardów w dziedzinie ochrony 
praw człowieka i obywatela, a także zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji.

Rzecznik Praw Człowieka prowadzi również monitoring zagadnień związanych z na-
ruszeniami praw mniejszości narodowych/etnicznych [Уполномоченный Bepхobнoй… 
2019]. Przykładowo, N. Karpačova 24 czerwca 2009 roku w przemówieniu w Radzie Naj-
wyższej Ukrainy zwracała uwagę, że na Ukrainie ma miejsce kryzys w sferze zabezpiecze-
nia praw i wolności człowieka oraz ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych 
[Vystuplenie Upolnomočennogo… 2009]. Podobnie 14 stycznia 2011 roku w parlamencie 
ukraińskim wskazywała na problem dyskryminacji praw człowieka w sferze religijnej [Vi-
stup Upovnovažennogo… 2011]. Obecnie Ombudsman (na dzień 30 kwietnia 2020 roku 
funkcję tę sprawuje Denisova Ludmiła Leont’evna) podejmuje również działania mają-
ce na celu monitoring ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych na Ukrainie 
[Уполномоченный в Москве… 2019].

Tabela 1. Kształtowanie się podmiotów zarządzania etnopolityką w ramach władzy 
wykonawczej na Ukrainie w latach 1991–2019

NAZWA ORGANU ROK GŁÓWNE KOMPETENCJE

Komitet 
ds. Narodowościowych 9.07.1991 

	organ niesamodzielny; 
	organizował i kontrolował implementację aktów 

prawnych oraz praktykę stosowania ustawodawstwa 
z dziedziny etnopolityki;

	stworzenie warunków do zaspokojenia socjalno-
ekonomicznych i kulturowych potrzeb mniejszości 
narodowych/etnicznych na Ukrainie i ukraińskiej 
diaspory;

Ministerstwo ds. 
Narodowości 
i Migracji

26.04.1993

	w strukturze Ministerstwa funkcjonowały Wydziały: 
ds. Mniejszości Narodowych, ds. Ukraińskiej Diaspory 
oraz Rozwoju Etnicznego i Narodowego, ds. Migracji, 
Uchodźców i Osób Deportowanych, a także Wydział 
Analityczno-lnformacyjny;

	opracowywanie łącznie z innymi organami władzy 
wykonawczej koncepcji państwowej polityki w sferze 
stosunków etnicznych oraz procesów migracyjnych;

	współpraca z organizacjami międzynarodowymi 
w zakresie etnopolityki;

	implementacja umów międzynarodowych w obszarze 
stosunków etnicznych;

	udzielanie wsparcia powracającym na Ukrainę 
deportowanym w latach 40. XX wieku;

Ministerstwo 
ds. Narodowości, Migracji 
i Religii (przemianowane 
z Ministerstwa 
Narodowości 
i Migracji)

25.07.1994 	kompetencje jak wyżej, rozszerzone o kwestie związane 
z wyznaniem;
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NAZWA ORGANU ROK GŁÓWNE KOMPETENCJE

Ministerstwo ds. 
Narodowościowych 
i Migracji (organy 
powstały w wyniku 
podziału Ministerstwa 
ds. Narodowości, Migracji 
i Religii) 

25.12.1994

	struktura organizacyjna Ministerstwa uległa zmianie 
– utworzono Wydziały ds.: Procesów Etnicznych 
na Ukrainie oraz Ukraińskiej Diaspory, Mniejszości 
Narodowych, Osób Deportowanych, Uchodźców 
i Migracji, Informacji i Analiz, Regulacji Prawnych;
	utworzono stanowiska doradcy ds. problemów 

narodowościowych Krymu oraz doradcy ds. ukraińskiej 
diaspory;
	poprzednie kompetencje utrzymano w mocy;

Rada Koordynacyjna 
ds. Współpracy z Diasporą 22.09.1996

	w 2008 roku została zastąpiona przez Międzyresortową 
Radę Koordynacyjną ds. Stosunków z Ukraińcami poza 
Granicami Państwa, zlikwidowana w marcu 2013 roku;

Państwowy Komitet 
ds. Narodowości i Migracji 26.07.1996

	utworzony na bazie Ministerstwa Narodowości 
i Migracji;

	kompetencje utrzymano w mocy;

Państwowy Departament 
ds. Narodowości i Migracji 4.08.2000

	podlega Ministerstwu Sprawiedliwości;
	na mocy postanowienia Rady Ministrów 

nastąpiła likwidacja samodzielnego resortu ds. 
narodowościowych;

	kompetencje likwidowanego podmiotu przejęły 
odpowiednie departamenty Ministerstwa 
Sprawiedliwości, Ministerstwa Kultury, Ministerstwa 
Oświaty oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

Państwowy Komitet 
ds. Narodowości 13.09.2001 	przywrócenie do działania Państwowego Komitetu ds. 

Narodowości wraz z jego kompetencjami;

Państwowy Komitet 
ds. Narodowości i Religii 8.11.2006

	powstał na bazie Państwowego Komitetu ds. 
Narodowości i Migracji oraz Państwowego 
Departamentu ds. Religii, funkcjonującego dotychczas 
w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości;

	podporządkowany Gabinetowi Ministrów Ukrainy;
	główne kompetencje: koordynacja prac związanych 

z wypracowaniem oraz realizacją państwowej polityki 
w sferze stosunków międzynarodowościowych 
i migracji, zagwarantowaniem ochrony praw 
mniejszości, powracających na terytorium Ukrainy 
osób deportowanych z przyczyn narodowościowych, 
uchodźców oraz innych kategorii migrantów;

	realizacja państwowej polityki w sferze stosunków 
z Cerkwiami, Kościołami i innymi związkami 
wyznaniowymi;

	rozwój związków z ukraińską diasporą;
	kompetencje w zakresie opracowywania zasad 

i realizacji etnopolityki;
	prawo wnioskowania o anulowanie decyzji władzy 

wykonawczej i stowarzyszeń narodowo-kulturalnych, 
które dotyczyły spraw narodowościowych i migracji;

Państwowa Służba 
Migracyjna Ukrainy

lipiec 2009 
–lipiec 2010

	zlikwidowana po roku funkcjonowania, kompetencje 
powierzono Państwowemu Komitetowi ds. 
Narodowości i Religii;

Departament ds. Religii 
i Narodowości 9.12.2010

	powstał w wyniku likwidacji Państwowego Komitetu ds. 
Narodowości i Religii;

	organ w strukturze Ministerstwa Kultury Ukrainy

Rada Ekspertów 
Ministerstwa Ukrainy ds. 
Polityki Etnicznej

od 2014 
roku 
i obecnie

	organ w ramach Ministerstwa Kultury Ukrainy



24

Magdalena Karolak-Michalska

NAZWA ORGANU ROK GŁÓWNE KOMPETENCJE
Rada Koordynacyjna 
ds. używania języka 
ukraińskiego we 
wszystkich dziedzinach 
życia publicznego na 
Ukrainie

2019 rok 
i obecnie 	organ w ramach Ministerstwa Kultury Ukrainy

Źródło: opracowanie własne na podstawie Teres, Jakubowski [2015, ss. 500–505].

Różnego rodzaju przemianowania (niejednokrotnie tych samych organów) i ich po-
działy prowadziły w konsekwencji do tego, że w latach 1991–2019 zadania etnopolityki 
ukraińskiej zaczęły ulegać rozproszeniu pomiędzy różnymi urzędami i resortami, rzutu-
jąc tym samym na jej skuteczność. W tym miejscu należy dodać, że również najnowsza 
ustawa ukraińska o zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowe-
go, która weszła w  życie 16 lipca 2019 roku wprowadza nowe podmioty etnopolityki 
– Krajową Komisję ds. Standardów Języka Państwowego (art. 43) oraz instytucję Pełno-
mocnika ds. ochrony języka państwowego (art. 49, który będzie m.in. monitorował prze-
strzeganie przepisów tej ustawy, rozpatrywał skargi osób fizycznych i  prawnych oraz 
składał sprawozdanie z działalności rządowi) [Закон України… 2019].

Rozważając o  podmiotach zarządzania etnopolityką na Ukrainie należy również 
odnieść się do aspektu organów lokalnej administracji państwowej. Jak piszą Natalia 
Teres i Andrzej Jakubowski: „na podstawie art. 5 Ustawy o mniejszościach narodowych 
na Ukrainie, przy niektórych organach lokalnej administracji państwowej (na szczeblu 
obwodu) powstały również specjalne ciała o  charakterze konsultacyjno-doradczym. 
Na poziomie obwodów za realizację polityki etnicznej państwa przez wiele lat od-
powiadały specjalne Wydziały ds. Narodowości i Migracji, utworzone we wszystkich 
administracjach obwodowych oraz w dwóch miejskich administracjach państwowych 
— kijowskiej i sewastopolskiej. Działalność tych jednostek umożliwiała analizę stanu 
stosunków etnicznych oraz kontakty pomiędzy organami administracji publicznej 
a pozarządowymi i społecznymi organizacjami mniejszości narodowych” [Teres, Jaku-
bowski 2015, s. 506]. W 2005 roku wydziały te zostały zamknięte. Ostatecznie jednostki 
terytorialne Państwowego Komitetu ds. Narodowości i Religii Ukrainy zostały zlikwi-
dowane 31 stycznia 2011 roku.

Istotną rolę, jako podmiot zarządzania etnopolityką, odgrywała funkcjonująca w la-
tach 2000–2004 Rada Przedstawicieli Organizacji Społecznych Mniejszości Narodowych 
Ukrainy przy Urzędzie Prezydenta Ukrainy. Jako organ konsultacyjno-doradczy, do 
którego zadań należało m.in. przygotowywanie propozycji w  zakresie formułowania 
państwowej etnopolityki, zajmowała się także analizowaniem stanu, tendencji oraz per-
spektyw rozwoju mniejszości narodowych na Ukrainie i ich stanowiska wobec etnopoli-
tyki państwa [Верховна… 2020].
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W kontekście powyższych rozważań należy odnieść się również do dynamiki two-
rzenia podmiotów zarządzania etnopolityką w państwach subregionu. W ujęciu porów-
nawczym widać wyraźnie, że ma ona zróżnicowany charakter – najbardziej intensyw-
na jest na Ukrainie, zdecydowanie mniejsza na Białorusi, a  w  Republice Mołdawii ma 
charakter pośredni. Taki stan rzeczy, pokazujący odmienności w badanych państwach, 
podyktowany jest szeregiem czynników, w tym głównie: 1) zróżnicowaniem struktury 
etnicznej danego państwa; 2) poziomem transformacji politycznej państw i kondycji ich 
systemu politycznego, w tym dążeniem do przestrzegania praw człowieka, a także do 
wypełniania międzynarodowych standardów z  zakresu ochrony mniejszości narodo-
wych i etnicznych; 3) istniejącymi konfliktami (lub ewentualnymi konfliktami) etniczny-
mi w państwach subregionu, które niejako w sposób naturalny wymuszają pojawienie 
się instytucji (podmiotów) zajmujących się etnopolityką. Interesującym jest również 
fakt, że w państwach subregionu powoływanie organów ds. etnopolityki nie zawsze jest 
wyrazem konsensusu głównych sił politycznych, a wręcz przeciwnie – niejednokrotnie 
odbywa się w warunkach sporu politycznego. W przypadku Białorusi i funkcjonującym 
reżimie Łukaszenki trudno jest mówić o konsensusie, ponieważ rozwiązania w zakresie 
etnopolityki są narzucane przez prezydenta. Z kolei na Ukrainie powoływanie organów 
ds. etnopolityki ma charakter nieprzemyślany, co oddaje katalog zmian istniejących in-
stytucji i zakresu ich kompetencji mający miejsce od 1991 roku. Podobnie w Republice 
Mołdawii tworzenie podmiotów w zakresie zarządzania etnopolityką sprzyja napięciom 
pomiędzy głównymi siłami politycznymi, wywołując dyskusje na temat sytuacji etnicz-
nej w państwie. 

Rola podmiotów zarządzania etnopolityką w państwach 
subregionu

Analiza podmiotów zarządzania etnopolityką w subregionie prowadzi do wniosku, że 
wpływają one w sposób istotny na realizację etnopolityki w danym państwie – w za-
leżności od przyznanych kompetencji tworzą/współtworzą jej wytyczne, definiują i re-
definiują cele, sprzyjają lub też hamują jej efektywność, zachowując przy tym własną 
specyfikę działania. Szczególną rolę odgrywają również zasoby ludzkie tworzące czy 
reprezentujące poszczególne podmioty. Kluczowymi są poziom wykształcenia kadr 
(kwalifikacje i  potencjał intelektualny), ich doświadczenie zawodowe, a  także przy-
należność narodowa, które rzutują na sposób postrzegania i  realizacji etnopolityki. 
Pewnego rodzaju „hamulec”, blokujący efektywność etnopolityki, łączy się z brakiem 
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kompetencji i merytorycznego przygotowania kadry realizującej poszczególne zada-
nia. Szczególnie ważna jest również koordynacja działań pomiędzy organami zajmują-
cymi się etnopolityką. Obserwacje własne prowadzą do wniosku, że choć w państwach 
subregionu występuje koordynacja działań pomiędzy poszczególnymi podmiotami za-
rządzania etnopolityką, to wymiana informacji pomiędzy interesariuszami procesu decy-
zyjnego nie jest efektywna (szczególnie na Ukrainie i w Republice Mołdawii), miejscami 
nie występuje, a działalność podmiotów nie jest skoordynowana, co było widoczne m.in. 
w reakcji władz ukraińskich w obliczu aneksji krymskiej i wojny w Donbasie.

Warto zwrócić uwagę, że w państwach subregionu działania realizowane przez pod-
mioty zarządzania etnopolityką oddziałują na 3 główne płaszczyzny: 1) na centrum de-
cyzyjne lokalnej społeczności, 2) na regionalną politykę i administrację, 3) na politykę 
krajową. Skala i zasięg ich oddziaływania są uzależnione od posiadanych kompetencji. 
Istotnym jest, że podmioty zarządzania etnopolityką w państwach subregionu w ramach 
swojej aktywności docierają do różnych grup odbiorców, przy czym stopień ich dotar-
cia do danych grup mniejszościowych jest zróżnicowany. Zależy on m.in. od potencjału 
demograficznego i pozycji społeczno-politycznej danej mniejszości (np. różny status ję-
zyka mniejszości rosyjskiej i polskiej na Białorusi), od regionalnych skupisk mniejszości 
(ośrodki miejskie czy wiejskie), a także od stopnia hermetyczności danej mniejszości.

Aktywność podmiotów zarządzania etnopolityką państw subregionu (na szczeblu 
państwowym) powinna przekładać się na ciągły monitoring ochrony i  respektowania 
praw mniejszości narodowych i etnicznych, a także mieć na celu przeciwdziałanie/elimi-
nację napięć o podłożu etnicznym. Szczególnie ważne wydaje się, aby władze państwo-
we podjęły skonsolidowane działania w  swoich państwach w  wymiarze zarządzania 
etnopolityką w taki sposób, aby zapewnić ich integralność terytorialną (np. na Ukrainie 
nie podjęto skutecznych prób reintegracji obszarów separatystycznych (Donbas) z resz-
tą państwa). Rola podmiotów zarządzania etnopolityką w subregionie nabiera wyjątko-
wego znaczenia i ściśle oddziałuje na eskalację/deeskalację napięć etnicznych zarówno 
tych o  charakterze lokalnym, jak i  ogólnokrajowych, w  konsekwencji rzutujących na 
państwa Europy Wschodniej, a także na cały obszar poradziecki. 

Konkluzje

Kreując zarządzanie etnopolityką, władze państw subregionu powinny mieć na uwadze, 
że dobrze przygotowane mechanizmy funkcjonowania etnopolityki, w  tym dotyczące 
podmiotów zarządzania nią, dają szanse na przystosowanie się odpowiednio Białorusi, 
Republiki Mołdawii i  Ukrainy do efektywnego funkcjonowania w  warunkach złożonej 
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rzeczywistości społeczno-ekonomicznej w przestrzeni poradzieckiej, co jest szczególnie 
ważne w  osiągnięciu optymalnych polityczno-ekonomicznych rozwiązań dla tamtej-
szych społeczeństw. Władze białoruskie, mołdawskie i ukraińskie, wypracowując zasady 
i mechanizmy zarządzania etnopolityką w swoich państwach, nie mogą zapominać, że 
polityka ta będzie realizowana przez poszczególne podmioty w sytuacji, gdy różne grupy 
etniczne mają zróżnicowane czy wręcz rozbieżne interesy. Między tymi grupami widocz-
na jest polaryzacja w zasobach, jakimi dysponują, w skali oddziaływania, jaką posiadają 
oraz ich zróżnicowanie wobec zdolności do realizowania swoich interesów. Efektywność 
zarządzania etnopolityką będzie uzależniona z jednej strony od nakreślenia płaszczyzny 
współpracy między nimi (różne grupy etniczne) i zdefiniowania, jaki jest w kontekście 
etnicznym interes społeczny czy narodowy. Z drugiej zaś strony od tego, czy rozbieżność 
interesów między grupami etnicznymi nie stanie się na tyle znaczącą barierą, że będzie 
hamować budowę zasad i  mechanizmów etnopolityki, w  tym wpływać na aktywność 
poszczególnych podmiotów nią zarządzających. Skuteczne projektowanie i wykonywa-
nie etnopolityki wymaga, aby władze z poszczególnych poziomów organizacji państwa 
współpracowały w działaniach publicznych w oparciu o solidne partnerstwo.

Analiza etnopolityki państw subregionu łączy się również z pytaniem o jej rezulta-
ty i skuteczność. Stawia także znak zapytania w kontekście przyszłych działań podmio-
tów etnopolityki i  faktycznego realizowania celów dotyczących stosunków międzyet-
nicznych. W  latach 1991–2019 to państwo (odpowiednio Białoruś, Republika Mołdawii 
i  Ukraina) było głównym kreatorem kształtu stosunków etnicznych. Dokonujące się 
w badanym okresie przemiany w sferze stosunków etnicznych można postrzegać w ka-
tegoriach aktywności ze strony mniejszości, a ze strony państwa jako realizację polityki 
opartej na uznaniu prawa członków mniejszości narodowych i etnicznych do podtrzy-
mania własnej tożsamości kulturowej, uznaniu uprawnień do realizowania wraz z innymi 
członkami danej wspólnoty przedsięwzięć społecznych czy politycznych. Wspomnieć 
należy, że władze państw subregionu powinny stworzyć katalog dobrych praktyk sprzy-
jających efektywnej etnopolityce, określić (redefiniować) działania zaangażowanych 
w jej realizację instytucji, w tym m.in. wprowadzić systematyczne konsultacje społeczne 
dotyczące sytuacji mniejszości narodowych w państwie. Etnopolityka w państwach sub-
regionu (w tym rozwój jej podmiotów) powinna być zorientowana na konkretne procesy 
– programowania, wydatkowania i kontrolowania.
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Wprowadzenie

Współczesne organizacje publiczne stają wobec coraz bardziej znaczących wyzwań, 
wynikających z presji modernizacji, konieczności poprawy jakości zarządzania [Juchno-
wicz 2012], wydajności, odpowiedzialności, skuteczności oraz ekonomiczności w dzia-
łaniu [Knies i  in. 2018]. W  odniesieniu do sygnalizowanych wymagań i  oczekiwań dla 
organizacji publicznych oznacza to konieczność dokonywania zmian organizacyjnych, 
w  szczególności wdrożenia programów zaangażowania pracowników [Brunetto i  in. 
2017; Messersmith i  in. 2011]. Innymi słowy, organizacje sektora publicznego powinny 
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podejmować działania skoncentrowane na postawach i  zachowaniach pracowników 
[Knies i in. 2018; Vermeeren 2017]. W tym ujęciu pomocna może okazać się kultura orga-
nizacyjna, która powszechnie uważana jest za jeden z najbardziej istotnych czynników 
mających znaczenie dla jakichkolwiek zmian organizacyjnych [Kloot, Martin 2007; Mor-
gan, Ogbonna 2008], szczególnie w kontekście organizacji sektora publicznego [Morgan, 
Ogbonna 2008]. 

Kultura organizacyjna od ponad trzech dekad wzbudza zainteresowanie badawcze 
w naukach o zarządzaniu [Sułkowski 2008], a liczba publikacji poświęconych tej tema-
tyce stale rośnie [Anusuya, Tulsee 2017]. Jak wskazuje Sułkowski [2020, s. 5]: „kultura 
w zarządzaniu to problem bardzo ważny, a zarazem otwarty i niejednoznaczny, zarów-
no z punktu widzenia teorii, jak i praktyk”. Twierdzi się, że kultura organizacyjna jest dla 
organizacji publicznych „niewidzialną ręką” [Tan, Sun 2012, s. 47], która implikuje osobo-
wość organizacji i odzwierciedla jej wartości, normy, przekonania i zasady wpływające 
na zachowania pracowników i podejmowane przez nich decyzje [Yassin, Salim, Sahari 
2013]. Kultura organizacyjna umożliwia organizacjom publicznym wprowadzenie zmian 
organizacyjnych, przetrwanie zmian legislacyjnych, dostosowanie się do nowych priory-
tetów [Krukowski 2016], realizację celów strategicznych, poprawę wyników organizacyj-
nych [Parker, Bradle 2000], zwiększenie wydajności i skuteczności [Harrison, Baird 2014]. 
Poza tym kultura organizacyjna determinuje jakość funkcjonowania i  realizacji zadań 
przez organizacje publiczne [Krukowski 2006, s. 56].

Pomimo rosnącej wśród badaczy popularności problematyki kultury organizacyjnej, 
nadal istnieje ograniczone jej zrozumienie w  kontekście sektora publicznego [Harrison, 
Baird 2014; Huragu, Chuma 2019; Parker, Bradley 2000; Panagiotis, Sahinidis, Polychrono-
poulos 2014]. Co więcej, postuluje się konieczność prowadzenia badań nad związkiem 
kultury organizacyjnej z  motywacją pracowników organizacji publicznych [Christensen, 
Lægreid 2007; Milne 2007; Vandenabeele, Van de Walle 2008]. Poszukiwania te wpisują się 
w wyzwania stawiane organizacjom publicznym, dotyczące konieczności podejmowania 
przez nie działań skoncentrowanych na postawach i zachowaniach pracowników [Knies 
i in. 2018] oraz zmierzające do wzmocnienia ich motywacji wewnętrznej [Vermeeren 2017]. 

Patrząc na obecne badania w zakresie znaczenia kultury organizacyjnej dla moty-
wacji pracowników, należy stwierdzić, że są one ograniczone do sektora komercyjnego 
[Austen, Zacny 2015]. Dotychczasowe badania wykazały, że kultura organizacyjna jest 
mechanizmem wewnętrznej integracji i koordynacji, który w szczególności pozwala 
uspołeczniać nowych członków organizacji [Furnham, Gunter 1993]. Ma także znacze-
nie dla sprawiedliwości organizacyjnej oraz wsparcia organizacyjnego pracowników 
[Zhang, Jia 2010]. Kultura organizacyjna ma również wpływ na ich morale, ich zaanga-
żowanie, produktywność, zdrowie, dobrostan emocjonalny [Cameron, Quinn 2006], 
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poczucie tożsamości [Massaras, Sahinidis, Polychronopoulos 2014] oraz skuteczność 
[Wallach 1983]. Z kolei Lee i Raschke [2016] stwierdzają, że kultura organizacyjna pro-
muje pracę zespołową, współpracę, otwartość oraz przyjaźń. 

Mając na uwadze powyższe, celem artykułu jest identyfikacja znaczenia kultury 
organizacyjnej dla motywacji pracowników straży pożarnej. Realizując cel, zastosowa-
no metodę studium przypadku [Eisenhardt, Graebner 2007], który stanowiła Jednost-
ka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w  Kielcach [JRG]. Badania 
przeprowadzono na przełomie marca i  kwietnia 2018 roku wśród 41 pracowników 
JRG z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiety Organizational Culture Assessment In-
strument [Cameron, Quinn 2003] oraz Work Preference Inventory [Amabile, Hill, Hen-
nessey 1994]. 

Jako przedmiot badań wybrano jednostkę Państwowej Straży Pożarnej. Wynika to 
z  kilku powodów. Po pierwsze, organizacje te są pomijane w  głównym nurcie badań 
zarządzania zasobami ludzkimi [Boselie, Van Harten, Veld 2019; Brewster, Cerdin 2018; 
Stinchcomb, Ordaz 2007]. Po drugie, kultura organizacyjna w kontekście straży pożarnej 
jawi się jako czynniki kształtujący jej działanie [Marjański 2017] oraz jako system norm, 
wartości i  wynikających z  nich wzorców zachowań pracowników – może zatem przy-
czynić się do rozwiązania wielu problemów organizacyjnych [Hermanowski, Obliński 
2015]. Dodatkowo Państwowa Straż Pożarna jest organizacją ulegającą ciągłym zmia-
nom. Mają one na celu udoskonalenie jej funkcjonowania oraz zapewnienie większego 
bezpieczeństwa obywatelom i państwu [Wójtowicz 2012, s. 41]. Po trzecie, w straży po-
żarnej narzędzia do nagradzania lub karania pracowników, zgodnie z  formalnymi kry-
teriami zawartymi w oficjalnych przepisach i regulacjach, są dość ograniczone. W tym 
kontekście kultura organizacyjna może zrównoważyć oczekiwania pracowników oraz 
zmniejszyć ewentualne konflikty organizacyjne [Wyrostek 2013]. Poza tym straż pożar-
na prezentowana jest w literaturze jako organizacja o silnej kulturze zawodowej i etyce 
zespołu, skupiająca się na nagłych sytuacjach awaryjnych i  kryzysowych [Lucas, Kline 
2008]. Ponadto, przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat kultury organizacyjnej su-
geruje prowadzenie przyszłych badań na temat kultury organizacyjnej z perspektywy 
straży pożarnych [Mehra, Goswami 2017].

Kultura organizacyjna organizacji publicznych 

W niniejszej publikacji kultura organizacyjna definiowana jest za Cameronem i Quin-
naem [2003] jako podstawowe wartości, założenia, interpretacje i podejścia charak-
teryzujące organizację. Kultura organizacyjna nie jest pojęciem jednorodnym, a  za 
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Cameronem i Quinnem wyróżnia się cztery jej główne typy, do których należą: kultura 
hierarchii, kultura rynku, kultura klanu i kultura adhokracji [Cameron, Quinn 2003, ss. 
14–41]. Kultura hierarchii odznacza się specjalizacją, merytokracją, hierarchią i  sfor-
malizowaniem [Cameron, Quinn 2003, ss. 41–42, 124]. Kultura rynku koncentruje się 
na konkurencyjności, wydajności, wynikach oraz rywalizacji [Cameron, Quinn 2003, 
ss. 43–124]. W kulturze klanu najważniejsze są wspólne wartości i  cele, współpraca, 
poczucie wspólnoty, praca zespołowa, dążenie do zwiększenia zaangażowania ludzi, 
lojalność, silne przywiązanie do tradycji oraz klimat organizacyjny. Kultura adhokracji 
odznacza się szybką reakcją na zmiany i elastycznością w sytuacjach niepewnych [Ca-
meron, Quinn 2003, ss. 47–49, 124]. 

Jak wskazuje Frączkiewicz-Wronka [2010], kultura organizacji publicznych różni się od 
kultury organizacyjnej podmiotów z sektora komercyjnego. Wynika to przede wszyst-
kim ze specyfiki organizacji sektora publicznego, które nie są organizacjami nastawiony-
mi na zysk, lecz funkcjonują na rzecz interesu publicznego i dostarczają społeczeństwu 
dobra i  usługi publiczne [Frączkiewicz-Wronka 2010, s. 7]. W  literaturze postuluje się, 
że w organizacjach publicznych dominuje kultura organizacyjna typu biurokratyczne-
go [Massaras, Sahinidis, Polychronopoulos 2014], a nieco mniejsze ma znaczenie kultura 
klanu [Gadomska-Lila 2016; Frączkiewicz-Wronka 2009; Frączkiewicz-Wronka, Marzec 
2010]. Jak stwierdzają Claver i in. [1999], kultura organizacyjna w organizacjach sektora 
publicznego odznacza się wewnętrznym skoncentrowaniem, autorytarnym podejściem 
do zarządzania, wysokim poziomem kontroli i ograniczoną komunikacją, natomiast pra-
cownicy są zobowiązani do przestrzegania rozkazów. Proces decyzyjny jest scentralizo-
wany i powtarzalny. Ustalenia te potwierdzają Jabbra i Dwivedi [2004], którzy uważa-
ją, że kultura organizacyjna w  organizacjach publicznych odznacza się przestarzałym 
systemami i  praktykami, promocją nepotyzmu, brakiem odpowiedzialności, korupcją 
i obojętnością urzędników publicznych. 

Straż pożarna prezentowana jest w literaturze jako organizacja o silnej kulturze za-
wodowej i etyce zespołu, gdzie obowiązują antagonistyczne relacje między specjalista-
mi a kierownictwem. Kultura w tych organizacjach nie jest monolityczna, hegemoniczna 
i statyczna, ale złożona, dynamiczna i zróżnicowana, oferująca możliwości zmian, zarów-
no zamierzonych, jak i niezamierzonych [Thurnell-Read, Parker 2008]. Charman [2015] 
stwierdza, w strażach pożarnych obowiązuje kult bohatera działającego w poczuciu pil-
ności oraz honoru. 

Do tej pory przeprowadzono kilka badań empirycznych dotyczących kultury or-
ganizacyjnej w  organizacjach publicznych. Przykładowo Claver i  in.  [1999] analizo-
wali sposoby poprawy usług oferowanych obywatelom przy wykorzystaniu kultury 
organizacyjnej. Schraeder, Tears i Jordan [2005] analizowali szkolenia jako metodykę 
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zwiększającą świadomość menedżerów publicznych w  kontekście zmian kulturo-
wych. Parker i Bradley [2000] zbadali związek kultury organizacyjnej z elastycznością, 
przedsiębiorczością oraz wydajnością organizacji. Natomiast Rice [2018] analizowała 
związek pomiędzy kulturą organizacyjną, sprawiedliwością społeczną oraz różnorod-
nością. Inne badania obejmowały analizę porównawczą postrzegania kultury orga-
nizacyjnej przez urzędników służby cywilnej w dwóch organizacjach publicznych na 
Fidżi [Slack, Singh 2018].

Kultura organizacyjna i motywacja pracowników straży 
pożarnych 

W  niniejszej publikacji motywacja pracowników definiowana jest jako chęć robienia 
czegoś zależna od możliwości zaspokojenia przez to działanie jakiejś potrzeby danej 
jednostki [Robbins 2004]. Motywacja powstaje w momencie, w którym człowiek cze-
goś potrzebuje i ma możliwość zaspokojenia tej potrzeby poprzez określoną aktyw-
ność oraz gdy posiada warunki pozwalające na powodzenie w podjętych działaniach 
[Sekuła 2010, s. 9]. W tym ujęciu motywacja stanowi wewnętrzną siłę człowieka, która 
uruchamia i organizuje jego zachowanie skierowane na osiągnięcie zamierzonego celu 
[Moczydłowska 2008, s. 15]. 

W kontekście sektora publicznego motywacja pracowników jest wskaźnikiem, w ja-
kim stopniu organizacja podziela wartości danej osoby lub zapewnia pracownikowi 
możliwość spełnienia tych wartości [Christensen, Wright 2011]. Coraz częściej podkreśla 
się w  literaturze znaczenie dla organizacji publicznej motywacji pracowników sektora 
publicznego [Juana-Espinosa, Rakowska 2018], w szczególności w kontekście satysfakcji 
z  pracy, zaangażowania organizacyjnego, postrzeganej sprawiedliwości oraz postrze-
ganego wsparcia organizacyjnego. Ponadto motywacja pracowników stanowi czynnik 
wyznaczający poziom, kierunek i trwałości wysiłków podejmowanych w pracy [Scher-
merhorn 2008, s. 259].

W  literaturze wskazuje się, że na motywację pracowników sektora publicznego 
może mieć wpływ kultura organizacyjna [Wilkesmann, Schmid 2014]. Uznaje się ją za 
jeden z wyznaczników motywacji pracowników organizacji publicznych [Franco, Ben-
nett,  Kanfer 2002]. Maija Ivanova i  Irēna Kokina [2016] stwierdzają, że sama praca nie 
stanowi motywacji dla pracownika sektora publicznego. W  tym ujęciu praca staje się 
wartością, dzięki której pracownik może wykazać się swoimi umiejętnościami zawodo-
wymi, poświadczeniem siebie w  społeczeństwie, uzyskaniem satysfakcji oraz oceny. 
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Jednak nie każdy typ kultury organizacyjnej przyczynia się do motywacji pracowników. 
Panagiotis, Sahinidis i Polychronopoulos [2014] przeanalizowali związek kultury organi-
zacyjnej z motywacją pracowników sektora publicznego. Odkryli, że kultura hierarchicz-
na prowadzi do niskiego poziomu motywacji pracowników, podczas gdy kultura klanu 
przyczynia się do wyższej motywacji. 

Metodyka badań 

Badaniami objęto 41 pracowników Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Państwowej 
Straży Pożarnej w  Kielcach. Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowa-
ną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, która przeznaczona jest do walki 
z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami [Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1204]. Jednostki ratowniczo-gaśnicze (JRG) są jednostkami organizacyjnymi Pań-
stwowej Straży Pożarnej i wchodzą w skład komendy miejskiej Państwowej Straży Po-
żarnej. Realizują one zadania ratownicze na obszarze i w zakresie ustalonych w porozu-
mieniu z właściwym miejscowo komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej 
[Dz. U. z 2017 r., poz. 1204].

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach jest zakwalifikowana do 
II kategorii komend miejskich Państwowej Straży Pożarnej. Terenem jej działania jest 
obszar miasta Kielce i  powiatu kieleckiego, a  siedzibą miasto Kielce [Regulamin Or-
ganizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach z dnia 28 lu-
tego 2008 r.]. Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 w Kielcach kieruje dowódca JRG, 
a w przypadku jego nieobecności zastępca dowódcy JRG. Dowódca jest przełożonym 
wszystkich pełniących służbę w JRG i podlega on bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy 
Komendanta Miejskiego, który nadzoruje Wydział Operacyjno-Szkoleniowy oraz Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśnicze. Każde ze stanowisk w JRG posiada określone obowiązki. 
Dla dowódcy JRG ustala je Komendant Miejski PSP, natomiast dla pozostałych stano-
wisk Komendant Miejski PSP po przedstawieniu propozycji obowiązków służbowych 
przez dowódcę JRG.

Gromadzenie danych przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia 2018 roku za 
pomocą kwestionariusza ankiety Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) 
autorstwa Camerona i  Quinna oraz kwestionariusza Work Preference Inventory (WPI) 
autorstwa Amabile, Hill, Hennessey i Tighe [1994]. Za wyborem OCAI do pomiaru kul-
tury organizacyjnej przemawia fakt, że jest on szeroko stosowany w ponad 10 tys. or-
ganizacji i umożliwia identyfikację obecnej w nich kultury organizacji [Suderman 2012]. 
Z kolei WPI pozwala na pomiar wewnętrznej i wewnętrznej motywacji i był wielokrotnie 



37

Znaczenie kultury organizacyjnej dla motywacji pracowników Państwowej Straży Pożarnej

stosowany w kontekście motywacji pracowników sektora publicznego [Renard, Snelgar 
2018]. Do pomiaru wszystkich zmiennych zastosowano pięciostopniową skalę Likerta od 
1 (zdecydowanie nie zgadzam się) do 5 (zdecydowanie się zgadzam). W badaniu wzięło 
udział 38 mężczyzn i 2 kobiety na stanowiskach starszego sekcyjnego, młodszego og-
niomistrza i starszego ogniomistrza. Wiek respondentów wahał się w przedziale od 25 
do 45 lat.

Oceny dokładności i  rzetelności przygotowanego kwestionariusza ankiety zostały 
przeprowadzone z wykorzystaniem współczynników alfa Cronbacha. Współczynnik ten 
przyjmuje wartości z zakresu 0–1, gdy alfa Cronbacha jest bliższa 1, tym skala ma wyższą 
rzetelność. Przyjmując że wartość alfy Cronbacha powyżej 0,7 oznaczaja zadowalającą rze-
telność skali, zastosowane skale i miary w kwestionariuszu ankiety są spójne (α = 0,851).

Rezultaty badawcze

Pierwszym etapem prowadzonych analiz empirycznych była diagnoza profilu kulturo-
wego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Kielcach. Do diagnozy profilu kulturowego 
posłużono się kwestionariuszem ankiety Organizational Culture Assessment Instrument 
(OCAI) autorstwa K.S. Camerona i R.E. Quinna.

Opierając się na uzyskanych wynikach, w  celu ustalenia średnich wartości kultury 
organizacyjnej, dokonano analizy odpowiedzi respondentów przy użyciu statystyki opi-
sowej, takiej jak wartości średnie (tab. 1). 

Tabela 1. Średnie dotyczące typu kultury organizacyjnej

Typ kultury organizacyjnej  Wartości średnich
Kultura klanu 4,12
Kultury adhokracji 4,19
Kultura rynku 4,00
Kultura hierarchii 3,98

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, respondenci dokonali samooceny profilu 
kulturowego (w  skali Likerta od 1 do 5). Przegląd powyższej tabeli pokazuje, że ty-
pem kultury organizacyjnej, która dominuje w  Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 
2 w Kielcach jest kultura adhokracji. Należy jednak zauważyć, że uzyskano przy tym 
zbliżone wartości, takie jak: kultura klanu (4,12), kultura rynku (4,00) oraz kultura hie-
rarchii (3,98). W dalszej kolejności, na podstawie zebranego materiału empirycznego, 
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dokonano analizy poziomu motywacji przy użyciu statystyk opisowych. Motywacja 
była oceniana przez respondentów na średnim poziomie 4,26 pkt przy medianie wy-
noszącej 4,25. 

Drugim etapem prowadzonych analiz empirycznych była identyfikacja znaczenia 
kultury organizacyjnej dla motywacji pracowników. Empiryczną weryfikację współza-
leżności zmiennych przeprowadzono za pomocą analizy korelacji. Z uwagi na charakter 
zmiennych oraz specyfikę potencjalnych związków między zmiennymi, korelacja została 
przeprowadzona z wykorzystaniem współczynnika rang Spearmana. Wyniki analizy ko-
relacji zamieszczono w tabeli 2. 

Tabela 2. Wyniki analizy korelacji

Zmienne Motywacja pracowników Poziom istotności
Kultura klanu 0,442 0,01
Kultury adhokracji 0,357 0,01
Kultura rynku 0,367 0,01
Kultura hierarchii 0,584 0,01
Kultura organizacyjna 0,646 0,01

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Analiza korelacji sugeruje istotność statystyczną (p < 0,01) oraz dodatnią korelację 
pomiędzy kulturą organizacyjną a motywacją pracowników. Powyższe wyniki przepro-
wadzonych badań świadczą o tym, że kultura organizacyjna ma duży wpływ na poziom 
motywacji pracowników. Szczególnie istotne statystycznie znaczenie dla motywacji 
pracowników ma kultura hierarchii. Najmniejsze znaczenie dla motywacji pracowników 
ma kultura adhokracji. 

Ocena znaczenia kultury organizacyjnej dla motywacji pracowników została prze-
prowadzona na podstawie analizy regresji jednozmiennowej (M1). Przed przystąpie-
niem do konstrukcji modelu regresji, konieczne było sprawdzenie spełnienia wstępnych 
założeń leżących u podstaw analizy regresji. W oparciu o wyniki weryfikacji powyższych 
założeń można stwierdzić, że zgromadzony materiał empiryczny uzasadnia przeprowa-
dzenie analizy regresji. Analiza wyników wskazuje, że zaproponowany model charakte-
ryzuje wysoki stopień dopasowania (R2 = 41,7%). Szczegółowe wyniki dla skonstruowa-
nego modelu zestawiono w tabeli 3.
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Tabela 3. Wyniki analizy regresji

Model/Parametry Suma 
kwadratów df Średni  

kwadrat F Istotność R2

M1

Regresja 2,321 1 2,321 27,948 0,000

0,471Reszta 3,238 39 0,083

Ogółem 5,559 40

Podsumowanie modelu
Współczynnikia

Model/zmienne

Współczynniki  
niestandardowe

Współczynniki 
standardowe

t Istotność
B Błąd  

standardowy Beta

M1
Stała 1,225 0,536 2,284 0,028

MO 0,663 0,125 0,646 5,284 0,000
a Zmienna zależna: MO (motywacja). 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem IBM SPSS 26.

Analiza wariancji skonstruowanego modelu wskazuje, że zaproponowany model re-
gresji jest dobrze dopasowany [F(1,39) = 27,948; p <0 ,001]. Na podstawie uzyskanych 
wyników można stwierdzić, że kultura organizacyjna ma znaczenie dla motywacji pra-
cowników. Oznacza to, że kultura organizacyjna jest dodatnio związana z  motywacją 
pracowników (beta = 0,646; p < 0,001), a pozostałe elementy modelu mają zbliżoną wa-
riancję na wszystkich poziomach kultury organizacyjnej (statystyka Durbina-Watsona 
wynosi 2,326).

Podsumowanie

Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły zidentyfikować dominujący typ kultury or-
ganizacyjnej w badanej jednostce straży pożarnej oraz znaczenie kultury organizacyjnej 
dla motywacji pracowników. 

Po pierwsze, w  badanej jednostce dominuje kultura adhokracji. Odznacza się ona 
szybką reakcją na zmiany i  elastycznością w  sytuacjach niepewnych. Poprzednie ba-
dania sugerowały, że kultura organizacyjna straży pożarnych ma charakter złożony, 
dynamiczny i zróżnicowany, monolityczny, otwarty na zmiany zamierzone oraz nieza-
mierzone [Thurnell-Read, Parker 2008]. Należy podkreślić, że uzyskane rezultaty nie sta-
nowią potwierdzenia stawianych w literaturze postulatów [Frączkiewicz-Wronka 2009; 
Frączkiewicz-Wronka, Marzec 2010; Massaras, Sahinidis, Polychronopoulos 2014], które 
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stanowią, że w przypadku organizacji publicznych dominuje kultura hierarchii. Uzyska-
ne w badaniach wyniki mogą wynikać z faktu, że w straży pożarnej istotne są zaufanie, 
dynamizm działania, gotowość do podejmowania ryzyka, przedstawiania ryzykownych 
propozycji i przewidywanie rozwoju sytuacji w przyszłości. Po drugie, motywacja była 
oceniana przez respondentów na średnim poziomie 4,26 pkt przy medianie wynoszą-
cej 4,25. Po trzecie, niniejsze badania pozwoliły zidentyfikować znaczenie kultury orga-
nizacyjnej dla motywacji pracowników badanej jednostki. Uzyskane wyniki wskazują, 
że istotna statystycznie zależność występuje pomiędzy kulturą hierarchii a motywacją 
pracowników. Najmniejsze znaczenie dla motywacji pracowników ma kultura adhokra-
cji. Wcześniejsze ustalenia innych badaczy wskazują, że kultura hierarchiczna prowadzi 
do niskiego poziomu motywacji pracowników [Panagiotis, Sahinidis, Polychronopoulos 
2014]. Uzyskane w pracy ustalenia nie potwierdzają tego, co może wynikać z faktu, że 
w  kulturze hierarchii występują jasno sformułowane oczekiwania stawiane pracowni-
kom oraz występują silne sankcje mające na celu dostosowanie zachowań ludzi do do-
minujących wzorów.

Uzyskane wyniki stały się podstawą do sformułowania zaleceń o charakterze apli-
kacyjnym dla osób zarządzających jednostką straży pożarnej. Po pierwsze, do zwięk-
szania motywacji pracowników potrzebna jest kultura organizacyjna. Wynika to z faktu, 
że może okazać się ona pomocna w wypracowywaniu koherentnego myślenia oraz za-
chowań uczestników organizacji. Stąd ważne są działania w  kontekście kształtowania 
kultury organizacyjnej. Po drugie, z przeprowadzonych badań wynika, że najmniejsze 
znaczenie dla motywacji pracowników ma kultura adhokracji, największe natomiast kul-
tura hierarchii. W badanej jednostce obowiązuje kultura adhokracji, a taki stan rzeczy 
może stanowić zagrożenie dla motywacji pracowników. Zatem właściwym może być 
zmiana dominującej organizacji kultury sektora publicznego, tak aby stworzyć odpo-
wiednie warunki motywacyjne.

Mając na uwadze przyjętą metodykę badań i studium przypadku, przeprowadzone 
badania posiadają pewne ograniczenia. Po pierwsze, nie mają one charakteru repre-
zentatywnego, bowiem dotyczą jednej jednostki straży pożarnej. Po drugie, istnieje 
ryzyko nadmiernego optymizmu dotyczące występowania nieświadomej interferen-
cji, która wynika z udzielania podobnych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestio-
nariuszu. Jednakże kwestionariusze ankiety są powszechnie stosowane w  naukach 
o zarządzaniu i jakości. Są one także skutecznym sposobem gromadzenia danych, bo-
wiem pozwalają na szybsze dotarcie do respondentów. Mając na uwadze powyższe 
ograniczenia, przyszłe badania należy przeprowadzić na większej próbie oraz skon-
centrować je na dalszej identyfikacji znaczenia kultury organizacyjnej dla motywacji 
pracowników straży pożarnej. 
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Wprowadzenie 

Możliwości oferowane dziś przez Internet są ogromne. Jest też w nim, w mniejszym lub 
większym stopniu, obecny niemal każdy. Zalety działań organizacji w sieci internetowej 
są duże, szczególnie jeśli rozpatrywać je w kontekście działań organizacji reprezentują-
cych sektor NGO. Jest on o tyle jest specyficzny, że w swojej istocie organizacje z sektora 
NGO to organizacje o charakterze non profit. Warto zatem przyjrzeć się problematyce 
działań prowadzonych online w ich kontekście.

Uzasadniając wybór tematyki dotyczącej działań prowadzonych online w organiza-
cjach pożytku publicznego, należy zauważyć, iż ten aspekt wydaje się istotny także ze 
względu na to, iż organizacje reprezentujące trzeci sektor borykają się często z kłopota-
mi finansowymi, a działania online mają w dużej mierze charakter bezpłatny. Celem ni-
niejszego artykułu jest zaprezentowanie zarysu problematyki dotyczącej roli wybranych 
działań online w organizacji z sektora pożytku publicznego. Należy podkreślić, iż to za-
gadnienie wydaje się nie do końca znane oraz praktykowane w funkcjonowaniu organi-
zacji z sektora NGO. Autorka stawia następujące pytania badawcze: w jaki sposób prowa-
dzone są działania online w organizacji pożytku publicznego oraz jakie dostępne kanały 
komunikacji internetowej wykorzystują organizacje pozarządowe w swoich działaniach 
online. W niniejszym artykule wykorzystana zostanie metoda Desk Research, w ramach 
której przeanalizowano wybrane dostępne dane zastane, tj. opracowania literaturowe, 
źródła internetowe, artykuły, a także dostępny raport badawczy odnoszący się do dzia-
łań online stosowanych w organizacjach reprezentujących III sektor. W ramach metody 
Desk Research opisano m.in. stosowalność stron internetowych i e-aplikacji przez orga-
nizacje pożytku publicznego.

Organizacja z sektora pożytku publicznego 
i jej terminologia

W naukach ekonomicznych często eksponuje się miejsce i znaczenie prywatnych organi-
zacji non profit w odniesieniu do gospodarki rynkowej, jeśli idzie o świadczone przez nie 
usługi. Porównuje się je z firmami i organizacjami funkcjonującymi na danych rynkach 
[Iwankiewicz-Rak 2010, ss. 119–120]. Definiując organizację z sektora pożytku publicz-
nego, należy zauważyć, że ten typ organizacji należy do tzw. trzeciego sektora. Literatu-
ra definiuje trzeci sektor jako termin, którego używa się w odniesieniu do całego ogółu 
organizacji pozarządowych. Genezy tego terminu należy dopatrywać się w literaturze 
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anglosaskiej, gdzie pojęcie third sector dotyczy założenia, którego istotą jest idea bazu-
jąca na działaniach przybierających charakter społeczno-gospodarczy w  tych krajach, 
gdzie panuje demokracja. Owe działania, zgodnie z tym założeniem, należy dzielić na 
trzy sektory. Pierwszy sektor obejmuje instytucje państwowe (tzw. sektor państwowy), 
który reprezentuje administracja publiczna. Drugi to sektor prywatny, reprezentowany 
przez organizacje biznesowe, a  trzeci to właśnie organizacje pozarządowe nazywane 
także organizacjami pożytku publicznego, które w swojej istocie nie są nastawione na 
generowanie zysków, dlatego literatura określa je jako organizacje non profit [Gałązka 
2005, s.  11]. Co ciekawe, na gruncie polskim najpopularniejszymi formami prawnymi, 
w których działają organizacje pożytku publicznego są fundacje, stowarzyszenia i fede-
racje. Warto więc w tym miejscu wyjaśnić owe terminy. 

W  Polsce fundacje działają na podstawie przepisów Ustawy o  fundacjach z  dnia 
6 kwietnia 1984 roku. Osoba zakładająca fundację przekazuje dobra majątkowe na reali-
zację określonych zadań i celów, które w swojej istocie muszą być obrane w taki sposób, 
aby były zgodne z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej i muszą być spo-
łecznie lub gospodarczo użyteczne [Staśkiewicz 2017, ss. 64–65].

W stowarzyszeniu mogą pracować osoby, które są członkami danego stowarzyszenia, 
wtedy ich praca przyjmuje charakter społeczny. Może ono również zatrudniać osoby do 
pracy na jego rzecz. Warto dodać, iż stowarzyszenia są dobrowolnym oraz samorządnym 
zrzeszeniem, które charakteryzuje brak generacji zysków finansowych z tytułu swojej dzia-
łalności. Stowarzyszenie, podobnie jak ma to miejsce w przypadku fundacji, samookreśla 
swoje zadania, cele bądź struktury organizacyjne, na jakich bazuje. Może także uchwalać 
akty odnoszące się do jej funkcjonowania [Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104, s. 2].

Federacje, które w  literaturze przedmiotu nazywane są również związkami czy fo-
rum, zalicza się także do organizacji pożytku publicznego. Specyfika ich działalności po-
lega na tym, iż federacja zbudowana jest przez organizacje tworzące sieć wzajemnych 
powiązań i skupiających się wokół konkretnej sprawy, celu czy problemu. Owa działal-
ność, tak jak ma to miejsce w przypadku działalności dwóch powyższych organizacji re-
prezentujących tzw. trzeci sektor, posiada cele, zadania oraz strukturę formalno-prawną, 
które są ustanowione w statutach danej organizacji [Staśkiewicz 2017, ss. 164–65].

Warto podkreślić, iż organizacje należące do tzw. trzeciego sektora często budują 
swoje inicjatywy w oparciu o analizę celu jednostek, którym realizacja owego celu ma 
służyć. Bazują zatem na wykonywaniu i projektowaniu swoich działań w taki sposób, aby 
móc spełnić konkretne, obrane wcześniej zadania [Szymańska, Falej, Majer, Hejbudz-
ki 2015, s. 34]. Organizacje z sektora pożytku publicznego charakteryzują specyficzne 
atrybuty i problemy – ich porównanie przedstawia poniższa tabela [Bogacz-Wojtanow-
ska 2016, ss. 18–19].
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Tabela 1. Mocne i słabe aspekty w odniesieniu do działalności organizacji pożytku 
publicznego

Mocne aspekty w działalności organizacji 
pożytku publicznego

Słabe aspekty w działalności organizacji  
pożytku publicznego

– organizacje pożytku publicznego działają 
na rzecz innych jednostek, przez co propagują 
pracę zbiorową, generując efekt dodatni, a nie 
ujemny, gdyż ich nadrzędnym filarem jest 
współudział i wspólne działania;
– organizacje pozarządowe sprzyjają indywidu-
alizacji działań oraz propagowaniu działań na 
szeroką salę;
– to typ organizacji posiadającej charaktery-
styczne cechy wyróżniające je na tle innych 
organizacji poprzez oferowane działania, for-
mę organizacyjną i prawną, jaką reprezentuje 
dana jednostka. Inne cechy wyróżniające ten 
typ organizacji to np. logo czy specyficzna 
nazwa, dzięki czemu dana organizacja pożytku 
publicznego może wyróżniać się na tle innych 
działalności;
– to jednostki, które bazują na samodzielności 
w kontekście pozyskiwania środków finanso-
wych na rzecz różnego rodzaju inicjatyw czy 
przedsięwzięć.

– słabość pod względem finansowym;
– braki kadrowe;
– kłopoty z budowaniem baz beneficjentów;
– ciągła konieczność pozyskiwania wolontariu-
szy oraz beneficjentów;
– problem ze współpracą między organizacjami 
reprezentującymi trzeci sektor;
– bardzo duża samodzielność działań;
– powtarzalność działań;
– problemy z innowacyjnością;
– konieczność konkurowania i zabiegania 
o środki finansowe;
– borykanie się z niestabilną sytuacją pieniężną
– organizacje te, aby przetrwać, muszą często 
prowadzić różnorodne działania [Tkaczuk 2011, 
ss. 41–42].

Źródło: opracowanie na podstawie Bogacz-Wojtanowska [2016, ss. 18–19], Tkaczuk [2011, ss. 41–42].

Należy podkreślić, iż organizacje pożytku publicznego zmagają się ze specyficz-
nymi problemami, jeśli mowa o ich funkcjonowaniu. Jednak ich duża liczba oraz sze-
roka oferta usług, jakimi dysponują czy możliwość koordynowania zbiórek pienięż-
nych na rzecz różnorodnych inicjatyw, a także inne prowadzone przez te jednostki 
działania pomocowe, wskazują na przydatność tego rodzaju organizacji. Ogromna 
część tych inicjatyw funkcjonuje wyłącznie w  Internecie i korzysta z różnorodnych 
narzędzi online.

Komunikacja internetowa w aspekcie organizacji 
pożytku publicznego

Komunikację online należy definiować jako zbiór metoda wzajemnego kontaktowania 
się między jednostkami w określonej przestrzeni czasowej. Początkowo ludzie porozu-
miewali się ze sobą poprzez czat, email, faks czy połączenia audio. Z czasem możliwości 
w zakresie komunikacji online stały się rozleglejsze [Kurkowski 2018, s. 3].

Obecnie dostęp do Internetu stał się koniecznością i  jest on kluczowy dla funk-
cjonowania firm, organizacji, a  także organizacji pozarządowych, które reprezentują 
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organizacje pożytku publicznego. Jest on także istotny w komunikowaniu się z oto-
czeniem [Dąbrowska, Janoś-Kresło 2016, ss. 139–145].

Internet znacząco zwiększają możliwości dotarcia do potencjalnych beneficjentów 
organizacjom pozarządowym. Nie bez znaczenia pozostaje także szeroki wachlarz do-
stępności narzędzi służących do komunikacji online, dzięki którym beneficjenci organi-
zacji mogą samodzielnie zająć się daną sprawą.

 M. Łukasiuk zauważa, że działalność internetowa daje istotne korzyści organizacjom 
pozarządowym, ponieważ może być bardzo przydatna nie tylko w nagłośnianiu działań, 
które aktualnie prowadzą, ale także może znacznie ułatwić dotarcie do tych beneficjen-
tów, którzy są zainteresowani ofertą danej organizacji, czy takich, którzy chcieliby wziąć 
udział np. w inicjatywach, jakie oferują takie organizacje z sektora pożytku publicznego. 
Obecność w  sieci przyciąga właściwe jednostki mające konkretne potrzeby w  danym 
zakresie, co, w odniesieniu do działalności NGO, jest bardzo korzystne, jeśli mowa o ich 
funkcjonowaniu [Łukasiuk 2014, s. 150].

Dziś niewątpliwie dużą rolę w działaniach z zakresu promowania organizacji od-
grywają tzw. e-działania prowadzone za pośrednictwem Internetu. Niewątpliwą za-
letą globalnej sieci internetowej jest to, że prowadzone w niej działania nie kosztują 
zbyt wiele i pozwalają na dotarcie do całej rzeszy osób. E-informacje mogą dotrzeć 
nie tylko do odbiorców w  danym kraju, ale na całym świecie. Strona internetowa 
danej organizacji reprezentującej sektor NGO nie wystarczy, bowiem beneficjenci 
tego sektora (ze względu na jego specyfikę jeśli chodzi o różnego typu działania ofe-
rowane przez organizacje pożytku publicznego) często opierają swoją aktywność 
internetową na tworzeniu np. grup dyskusyjnych, gdzie wymieniają się informacjami 
[Broniewska 2011, s. 629].

Marta du Vall zauważa, iż dobrze działające organizacje pozarządowe w  kraju, 
gdzie głos jego obywateli ma duże znaczenie, generują możliwości pozwalające na 
maksymalną realizację potrzeb osób tworzących dane społeczności, co wpływa także 
na budowanie aktywnego społeczeństwa, w  którym podstawą jest wspólnota i  ak-
tywne w niej uczestnictwo. Obecnie, gdy tak ważną rolę odgrywa informacja i zmiany, 
jakie za sobą pociąga, bardzo ważne jest, aby jednostki reprezentujące sektor NGO 
korzystały z możliwości generowanych przez różnego typu media [du Vall  2017, s. 12].
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Wykorzystanie wybranych aplikacji i serwisów 
internetowych w działaniach organizacji  
reprezentujących sektor NGO

W dzisiejszych czasach obserwuje się dostępność całego multum aplikacji i  różnego 
typu e-serwisów. W przypadku organizacji pożytku publicznego są to szczególnie po-
lecane środki ze względu na ich darmowość. Często używanymi serwisami w organi-
zacjach reprezentujących sektor pozarządowy są media społecznościowe [Jeneczek 
2017, ss. 9–10]. Są one miejscem, w  którym organizacje reprezentujące sektor NGO 
mogą komunikować się ze swoimi obecnymi i przyszłymi beneficjentami. Mogą także 
pełnić funkcję informacyjną i interaktywną. O. Jenczek opisuje następujące zastosowa-
nie mediów społecznościowych w  organizacjach reprezentujących tzw. trzeci sektor 
[Jeneczek 2017, ss. 9–10]:

 · mogą ułatwić organizacjom należącym do trzeciego sektora organizację wszelkiego 
typu zbiórek charytatywnych,
 · mogą służyć do bezpłatnego promowania zbiórek organizacji z sektora NGO,
 · mogą znacznie wesprzeć organizację w poszukiwaniu wolontariuszy, którzy są jed-

nym z centralnych filarów funkcjonowania jednostek tworzących sektor NGO,
 · mogą wspierać daną organizację pożytku publicznego w  zakresie tworzenia sieci 

relacji pomiędzy ludźmi należącymi do organizacji pożytku publicznego oraz osobami 
wspierającymi jej inicjatywy,
 · mogą pomóc w budowaniu misji danej organizacji NGO,
 · za pośrednictwem kanałów społecznościowych beneficjenci danej organizacji mogą 

wzajemnie dzielić się informacjami.
Kolejne narzędzie to strona internetowa. W. Wciseł przyjmuje, iż Polacy traktują 

Internet jako podstawowe źródło informacji nie tylko o funkcjonowaniu danych orga-
nizacji biznesowych, ale również stowarzyszeń oraz działalności, które reprezentują 
fundacje. Jest to bardzo istotne dla działalność organizacji pozarządowych, ponieważ 
strona WWW powinna być zaczątkiem działalności organizacji reprezentującej sektor 
pożytku publicznego i pozwalać potencjalnym klientom tejże organizacji na szybkie 
zdobycie informacji na temat jej działań. Strona internetowa pozwala również zwrócić 
organizacji na siebie uwagę potencjalnych darczyńców, inwestorów lub osób chcą-
cych wspomóc jej działalność. Należy podkreślić, iż dobrze przygotowana strona po-
zwala na trafne działania promujące działalność organizacji non profit. Koniecznością 
jest zatem dbałość o nią i jej aktualizacja nie tylko w przypadku działalności firm czy 
różnego typu przedsiębiorstw, ale także fundacji i stowarzyszeń. Bardzo istotne jest 
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także to, aby strona internetowa organizacji reprezentującej sektor NGO była nie tyl-
ko atrakcyjna wizualnie, ale także praktyczna, czytelna, nieskomplikowana i  bogata 
w treści na temat owej organizacji [Wciseł 2015, s. 122].

Podstawą emailingu jest bezpośrednie wykorzystanie poczty elektronicznej, dzię-
ki czemu możliwy jest m.in. błyskawiczny kontakt z  potencjalnym beneficjentem da-
nej organizacji oraz bezpośredni kontakt i wymiana informacji z danym odbiorcą. Jego 
zaletą są również zerowe koszty finansowe, możliwość skutecznej reklamy czy możli-
wość wysyłania e-wiadomości dedykowanych konkretnej grupie osób. Służy on także 
szybkiemu pozyskaniu nowych beneficjentów i  podtrzymaniu kontaktów z  już pozy-
skanymi odbiorcami. Narzędziami stosowanymi w emailingu może być także newsletter 
czy e-biuletyny wysyłane do beneficjentów za pomocą wiadomości mailowej [Zieliń-
ski 2013, s. 337].

W 2018 roku, z  inicjatywny Stowarzyszenia Klon/Jawor, przeprowadzono bada-
nie, w wyniku którego powstał raport „Kondycja organizacji pozarządowych 2018”. 
W badaniu wzięło udział 1300fundacji oraz stowarzyszeń aktywnie funkcjonujących 
na terenie całego kraju. Fundamentalnym celem raportu było monitorowanie działa-
nia organizacji pozarządowych działających na gruncie polskim. Analizowano w nim 
kilka obszarów, takich jak: pracowników organizacji pozarządowych, kadry zarzą-
dzające tego typu jednostkami i ich wolontariuszy. Analizie poddano również działa-
nia finansowe tych organizacji, ich działania z zakresu współpracy z jednostkami sa-
morządowymi, czy organizacjami biznesowymi oraz zjawisko fundraisingu. Raport 
nie odnosił się jednak do konkretnych przykładów organizacji pożytku publicznego 
prowadzących działania online.

Badania dotyczyły również potrzeb wykazywanych przez organizacje pozarządowe 
w aspekcie prowadzonej działalności. Co ciekawe, jeden z obszarów badań dotyczył zja-
wiska istoty komunikacji online organizacji reprezentujących trzeci sektor oraz aspektu 
nowoczesnych technologii w odniesieniu do funkcjonowania tychże organizacji [Chry-
cka, Gumowska2018, s. 40]. 

Kwestie dotyczące prowadzonej działalności online przez organizacje z sektora po-
żytku publicznego, które wzięły udział w badaniu, i wyniki statystyczne prezentuje po-
niższa tabela.
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Tabela 2. Działania online prowadzone przez organizacje pożytku publicznego

Kwestia poruszona 
w badaniach Wyniki badań

Komunikacja online w organizacji 
z sektora pożytku publicznego

– prawie wszystkie badane organizacje (95%) podejmują 
działania służące komunikacji z otoczeniem oraz w zakresie 
promocji swoich działań. Najczęściej informują o swoich dzia-
łaniach przez stronę internetową danej organizacji albo za 
pośrednictwem profilu w mediach społecznościowych;
– z przeprowadzonego raportu wiadomo, że 80% organizacji 
komunikuje się przez Internet, ale tylko te, które działają krócej 
niż 5 lat – organizacje pozarządowe działające więcej niż 15 lat 
stanowią 60% organizacji komunikujących się online. 

Przykłady działań online prowa-
dzonych przez organizacje pożyt-
ku publicznego

– organizowanie spotkań– 59%,
– prowadzenie kampanii w przestrzeni publicznej, np. billbo-
ardy – 11%,
– udział w lokalnych lub branżowych wydarzeniach – 52%,
– wieszanie ulotek, rozpowszechnianie plakatów – 51%,
– prowadzenie strony internetowej i profilu w mediach spo-
łecznościowych – 72%,
– płatna obecność w Internecie (reklamy, posty sponsorowane 
itd.) – 5%,
– obecność w mediach tradycyjnych (prasie, radiu, telewizji) 
–43%,
– wysyłka maili, newsletterów – 41%,
– wysyłanie listów – 22%.

Osoby odpowiedzialne za komu-
nikację online w organizacjach 
pożytku publicznego

– zarząd organizacji – 50%,
– nie ma wyznaczonej osoby – 34%,
– osoba wykonująca także inne zadania – 11%,
– osoba, której głównym zadaniem jest komunikacja – 6%,
– zewnętrzny ekspert – 1%.

Aplikacje wykorzystywane przez 
organizacje pożytku publicznego 
w prowadzonych działaniach 
online 

– emailing – 97%,
– bankowość elektroniczna – 63%,
– współdzielony kalendarz – 13%,
– komunikatory internetowe – 43%,
– zarządzanie kontaktami (crm) – 4%,
– ankiety i formularze online – 21%,
– narzędzia do fundraisingu – 3%, 
– współdzielona przestrzeń dyskowa – 19%,
– narzędzia do crowdfundingu – 2%.

Częstotliwość publikacji informa-
cji w sieci

– raz w tygodniu – 29%,
– raz w miesiącu – 32%,
– mniej niż raz w miesiącu – 25%,
– organizacja jest nieobecna Internecie – 15%.

Typ informacji zamieszczanych 
w sieci

– informacja o projektach/działaniach organizacji – 66%,
– informacja o osobach działających w organizacji – 46%,
– statut – 37%,
– informacja o źródłach finansowania – 26%,
– sprawozdanie merytoryczne – 22% ,
– sprawozdanie finansowe – 66%.

Posiadanie profilu w mediach 
społecznościowych 

– rok2012 – 24%,
– rok 2015 – 36%,
– rok 2018 – 63%.

Posiadanie strony online 
– rok2012 – 62%,
– rok 2015 – 70%,
– ok. 2018 – 64% [Chrycka, Gumowska 2018, ss. 51].

Źródło: Chrycka, Gumowska [2018, ss. 48–55].
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W  raporcie sprawdzano, z  jakich internetowych kanałów komunikacji korzystają 
organizacje biorące udział w badaniu. Na podstawie przeprowadzonych analiz wiado-
mo, iż prawie połowa organizacji posiada własny profil w mediach społecznościowych 
i stronę online. Analiza raportu pokazała, iż stosunkowo niewiele organizacji poddanych 
badaniu prowadzi wyłącznie profil w  mediach społecznościowych, podobna sytuacja 
występuje jeśli mowa o wyłącznym prowadzeniu trony online lub strony BIP.

Ekspert F. Żyro w przeprowadzonym raporcie zauważa, że: ,,dzisiaj posiadanie strony 
internetowej, budowanie relacji w mediach społecznościowych czy prowadzenie zbió-
rek online jest coraz częstszym wyborem” [Chrycka, Gumowska2018, s. 55].

Stosunkowo nieduża liczba badanych organizacji może pochwalić się tym, że poza 
stroną i  mediami społecznościowymi prowadzi swoje działania internetowe także 
za pomocą mailingu, newsletterów oraz blogów. Co istotne, przeprowadzone bada-
nia dowiodły, iż odsetek jednostek, posiadających stronę WWW w latach 2012–2018, 
praktycznie się nie zmienił. Z kolei odsetek organizacji, które zapoczątkowały swoją 
działalność w mediach społecznościowych wzrósł prawie trzykrotnie. W przeprowa-
dzonych badań wynika, iż organizacje pozarządowe zdają sobie sprawę z konieczności 
prowadzenia przez siebie działań w Internecie.

 Biorąca udział w badaniach D. Setniewska, reprezentująca kampanię społeczną „To 
działa”, zauważa: ,,ciekawe, że pomimo dostrzegania wagi takich działań tylko 6% orga-
nizacji ma w zespole specjalistę, którego głównym zadaniem jest komunikacja. Zapew-
ne wynika to z ograniczonych budżetów fundacji i stowarzyszeń – na zatrudnienie spe-
cjalisty do spraw komunikacji, relacji z otoczeniem czy promocji może sobie pozwolić 
niewielka grupa organizacji” [Chrycka, Gumowska2018, s. 51].

 Z przeprowadzonych badań wiadomo, że do najczęstszych powodów obecności or-
ganizacji z sektora pożytku publicznego w różnego typu kanałach online można zaliczyć 
np. zaznaczenie swoich osiągnięć. Udostępnienie informacji na temat sukcesów tego 
rodzaju organizacji i jej nowych działań ma wpływać na wzrost świadomości społecznej, 
jeśli idzie o specyfikę problemów, z jakimi boryka się dana organizacja reprezentująca 
sektor non profit. Badania pokazują również, i że e-działania tych organizacji są przydat-
ne w pozyskiwaniu wolontariuszy czy też innych osób wspierających inicjatywy danych 
jednostek pozarządowych, np. sponsorów. Raport dowiódł, że przydatne są także do 
procesów rekrutacyjnych i pozyskiwaniu beneficjentów danych projektów oferowanych 
przez trzeci sektor czy w zyskaniu możliwości dotarcia do potencjalnych klientów z in-
formacją o prowadzonych przez organizacje pozarządowe inicjatywach.

Lidia Kuczmierowska, przedstawicielka Fundacji Akademia Organizacji Obywatel-
skich, będąca ekspertem w przeprowadzanych badaniach, podkreśla, że: ,,prezentowane 
dane pokazują pewien statyczny obraz, ogląd sytuacji w jednym roku, przez co trudno 
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wyciągnąć dalej idące wnioski. Ciekawe będzie przyjrzeć się trendom za kilka lat. Nie na-
pawa jednak optymizmem to, że tylko 4% organizacji posiada osobę lub zespół dedyko-
wany do zajmowania się pozyskiwaniem środków” [Chrycka, Gumowska 2018, s. 47].

Internet jako korzystny aspekt w promocji działalności 
organizacji NGO

Można przyjmować, iż rozpatrując rozwój organizacji non profit w kontekście ich pro-
mocji, bardzo istotą rolę odgrywa korzystanie z  tzw. nowych mediów, które mogą 
znacznie ułatwić komunikację organizacji z jej otoczeniem. Nie bez znaczenia są także 
ciągle rozwijające się technologie internetowe, które mogą usprawnić czy wesprzeć 
zarządzanie organizacją np. poprzez dostępność możliwości, jakie daje Internet w za-
kresie rozległego gromadzenia różnego typu informacji oraz danych za pomocą e-ser-
wisów [Pacut 2014, s. 49]. 

Rozwój nowych mediów zapoczątkował funkcjonowanie marketingu internetowe-
go, tzw. e-marketingu. Literatura przedmiotu wyjaśnia to pojęcie jako terminu używa-
nego w odniesieniu do prowadzonych za pośrednictwem globalnej sieci internetowej 
działań na obszarach generowanych przez ową sieć. Zgodnie z tą definicją, fundamen-
talnym zadaniem marketingu online jest identyfikacja oraz zaspokojenie potrzeb osób 
korzystających z Internetu [Dejnaka 2013, s. 187]. Ze względu na korzyści oraz możliwo-
ści Internetu przyjmuje się, że e-marketing powinien odgrywać istotną rolę w organi-
zacjach reprezentujących sektor NGO. W  literaturze przedmiotu, wskazując cechy od-
powiedzialnego marketingu internetowego w odniesieniu do trzeciego sektora, zwraca 
się uwagę na to, iż komunikaty kierowane do beneficjentów powinny być rzetelne, nie-
kłamliwe, poprawne (np. jeśli idzie o poprawność polityczną), a także aby nie wywoły-
wały negatywnych emocji u beneficjentów danej organizacji [Skuteczny PR i fundraising. 
NGO w sieci, ss. 5–6]. Media społecznościowe bądź strona internetowa danej organizacji 
obejmują również działania z zakres public relations, które są częścią komunikacji mar-
ketingowej pomiędzy beneficjentami a organizacją pożytku publicznego. Internet jest 
kanałem komunikacji, który, według E. Trojak, klienci danych organizacji reprezentują-
cych sektor NGO uważają za szczególnie wiarygodny, a na wiarygodności w swojej dzia-
łalności powinny bazować organizacje non profit [Trojak 2016, s. 606].

 Jak zauważa B. Iwakiewicz-Rak, korzyści funkcjonowania w Internecie dla organi-
zacji pożytku publicznego, jeśli chodzi o grupy budujące działalność tych organizacji 
(tj. kadry organizacji, wolontariusze, beneficjenci tychże organizacji),a także dla ogółu 
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społecznego, są duże. Z czasem może dojść do całkowitego przeniesienia działań z za-
kresu promocji organizacji z sektora pozarządowego do Internetu. Ważnymi walorami 
działalności promocyjnych w sieci są m.in. małe bariery wejścia, możliwości dotarcia 
z  informacją do rzeszy odbiorców, ogromny zasięg Internetu, możliwość działania 
w sieci tych jednostek, które tego chcą, szybki rozwój usług internetowych, możliwość 
niemalże błyskawicznego dostępu do informacji i możliwość szybkiej jej modyfikacji 
[Iwankiewicz-Rak 2004, s. 450].

Swobodny dostęp do nowoczesnych technologii informatycznych, a także genero-
wane przez nie korzyści skutkują rosnącym ich wykorzystaniem przez wszystkie organi-
zacje, także te non profit [Kiżel, Wieczorek2017, ss. 217–218]. Do pozytywnych aspektów 
należy również generowanie pozytywnie nacechowanych doświadczeń między be-
neficjentem a daną organizacją. Działania promocyjne w sieci generują również moż-
liwość elastycznej i  zindywidualizowanej komunikacji z  beneficjentami, pozwalają na 
zwrócenie uwagi na zgłaszane przez nich specyficzne potrzeby i analizę ich oczekiwań 
oraz dają możliwości w zakresie wykorzystania pomysłów zbudowanych przez klientów 
organizacji. Wszystko to sprzyja działalności i aktywności jednostek w sieci, ponieważ 
może odbywać się to za pośrednictwem mailingu czy np. za pomocą postów w mediach 
społecznościowych [Kiżel, Wieczorek2017, ss. 217–218].

Dostęp do Internetu i  możliwości, jakie generuje pozwala zdobyć organizacji 
przewagę na wielu obszarach działań. Do najważniejszych korzyści należą m.in. bu-
dowanie nowych społeczności w sieci, szybki dostęp do wiadomości, minimalizacja 
kosztów, sposobność szybkiego wysłania wiadomości online, czy możliwość inter-
aktywności i  jednostkowości w relacji pomiędzy beneficjentem a daną organizacją 
[Wyrębek 2011, s. 196].

 Prowadzenie działań online może przynieść organizacji z sektora pożytku publicz-
nego następujące korzyści: możliwość działania nie tylko na obszarze krajowym, a więc 
rozszerzenie przedmiotowego oraz przestrzennego zakresu jej działalności, sprawny 
przepływ i dotarcie do informacji, np. na temat prowadzonych projektów ogólnopol-
skich do większego grona klientów [Iwankiewicz-Rak 2004, ss. 450–451].

Podsumowanie 

 Na podstawie dostępnych źródeł literaturowych i zaprezentowanych badań można wy-
ciągnąć następujący wniosek, że organizacje pożytku publicznego ze względu na swoją 
specyfikę borykają się z  wieloma problemami. Internet generuje liczne korzyści, które 
z  punktu widzenia funkcjonowania organizacji z  sektora pożytku publicznego mogą 
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okazać się bardzo korzystne, bowiem działania w sieci są dostępne dla każdego i mają 
ogromny zasięg.

Na uwagę zasługuje fakt, że organizacje reprezentujące sektor NGO wykorzystują 
wybrane aplikacje i  serwisy internetowe do prowadzenia działań online, a  także wy-
korzystują dostępne e-narzędzia. Swoje działania jednak opierają głównie na mediach 
społecznościowych i stronach WWW oraz mailingu.

 Należy przyjąć, iż bez stałych działań e-marketingowych nawet bardzo rozpozna-
walna organizacja pożytku publicznego może wiele stracić. Należy zauważyć, że polski 
sektor NGO jest przepełniony, a  organizacji społecznych oferujących podobne usługi 
jest bardzo dużo, a  ich liczba ciągle wzrasta. Dlatego tak ważnym aspektem staje się 
rozpoznawalność wśród potencjalnych beneficjentów organizacji pożytku publicznego, 
a działania w sieci mogą znacznie to ułatwić. 

E-działania, prowadzone przez organizacje pozarządowe, przyczyniają się również 
zachęcenia potencjalnych sponsorów do podjęcia współpracy z danymi organizacjami 
non profit, których wsparcie często okazuje się kluczowe. Konkludując, można stwier-
dzić, iż rola działań online w funkcjonowaniu organizacji trzeciego sektora jest duża oraz 
przydatna. Dzięki e-działaniom sektor non profit może pozyskać nowych beneficjentów, 
rozszerzyć swoją reklamę i promocję, nie ponosząc kosztów, a także znacznie rozwinąć 
swoje działania informacyjne oraz zyskać nowe możliwości oferowane przez najnowsze 
technologie.

Organizacje pożytku publicznego, ze względu na specyfikę swoich działań, powinny 
zwracać szczególną uwagę na swoje działania prowadzone w Internecie oraz systema-
tycznie rozwijać swoją działalność za pośrednictwem owego medium. Jest to o tyle waż-
ne, że działania te nie wymagają zbyt wielkich nakładów finansowych, co w przypadku 
organizacji reprezentujących trzeci sektor może stać się bardzo pomocne i korzystne. 
Internet może także znacznie ułatwić organizacjom pożytku publicznego dotarcie do 
potencjalnych beneficjentów, a  ich duża liczba będzie w efekcie świadczyć o  jej przy-
datności. Należy także zwrócić uwagę, iż prowadzone działania online powinny być sta-
rannie zaprojektowane oraz solidnie i systematyczne prowadzone. Organizacje pożytku 
publicznego często kładą duży nacisk na aktywność w sieci, prowadząc akcje propagu-
jącą przekazywanie im lub ich beneficjentom tzw. 1% oraz w sytuacji zbiórek na rzecz 
ich podopiecznych. To jednak zdecydowanie za mało, gdyż obecnie działania online 
w przypadku wszystkich organizacji to podstawa. 

Wydaje się, że rola Internetu w odniesieniu do wszelkiego typu działań organizacji, 
nie tylko tych pozarządowych, w przyszłości będzie rosła i umacniała swoje znaczenie. 
Potwierdzeniem tego może być opinia M. Lenkiewicz, która uważa, iż: ,,Dla wielu osób 
zaskoczeniem będzie fakt, że dzięki temu medium XXI wieku gospodarka cyfrowa ma 
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obecnie większy udział w PKB niż rolnictwo czy górnictwo. Adaptacja cyfrowa jest obec-
nie zjawiskiem naturalnym, którego nie można zatrzymać. Należy ją więc zrozumieć 
i wykorzystać szansę, jaką daje” [Lenkiewicz].

Organizacje pożytku publicznego mogą wziąć pod uwagę również następujące 
rekomendacje praktyczne – muszą one traktować działania online w  aspekcie swoje-
go funkcjonowania jako fundamentalne i priorytetowe, bowiem są dziś one podstawą 
w działaniach każdego typu organizacji. Ze względu na to, iż rozwój nowych technolo-
gii i możliwości, jakie dają, jest szybki, organizacje powinny systematycznie poszerzać 
swoją wiedzę związaną z działaniami online poprzez uczestnictwo w szkoleniach tema-
tycznych. Należy podkreślić, że mogą one także systematycznie uczestniczyć w webina-
rach i zgłębiać ten temat, wykorzystując zasoby różnorodnych portali lub kanałów (np. 
YouTube), na których często można znaleźć bezpłatne filmy dotyczące nowoczesnych 
narzędzi online. 

W  swojej działalności organizacje pożytku publicznego powinny zwracać uwagę 
również na to, jak przydatne w ich działalności są media społecznościowe. Ten obszar 
działań musi być na bieżąco monitorowany i  uaktualniany. W  aspekcie prowadzenia 
działań online organizacje pozarządowe powinny śledzić dostępność nowoczesnych 
platform i serwisów internetowych oraz e-narzędzi. Dobrze byłoby, gdyby zakładały tak-
że swoje profile na popularnym obecnie Instagramie oraz innych dostępnych kanałach, 
takich jak Twitter czy YouTube.

Działania online w organizacjach pozarządowych odgrywają dużą rolę, ale aby były 
skuteczne wymagają stałego ich dopracowywania z uwagi na ciągły rozwój e-narzędzi 
i technologii internetowych.
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Stymulowanie innowacji poprzez partnerstwo 
innowacyjne

Stimulating Innovation through Innovative Partnership

Abstract: One of the more current economic problems is stimulating the competitiveness of 

economies, both nationally and internationally. The competition of Asian economies with the 

US economy has been observed. The European Union also participates in this rivalry by underta-

king multi-track activities supporting, among others innovation of the economies of the mem-

ber countries. One of them is the proper creation of the EU public procurement system. Tools 

are being introduced to stimulate the competitiveness of entities performing orders, which is 

supposed to translate into an increase in the competitiveness of the economy. The major acti-

vities undertaken in this area include the introduction of a new public procurement procedure 

from 2017 – the innovation partnership. In the paper the structure of the EU awarding entities 

using the new mode was determined and compared, with particular emphasis on the national 

specificity in terms of effectiveness and the appropriateness of using the mode.
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Wstęp 

Wyścig gospodarek azjatyckich, w tym głównie gospodarki chińskiej, o zdobycie he-
gemonii na światowych rynkach, jest faktem. Chiny są największym światowym eks-
porterem, a ich gospodarka staje się coraz bardziej nasycana innowacjami i należy do 
najbardziej konkurencyjnych gospodarek światowych. W sposób konsekwentny Chiny 
zwiększają nakłady finansowe na badania i  rozwój, co stopniowo uniezależnia je od 
know-how krajów, które pierwotnie traktowały je jako zasób taniej siły roboczej. W roku 
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2015 władze w Pekinie rozpoczęły wdrażanie programu „Wyprodukowano w Chinach 
2025”, stawiając na nowoczesność oraz wysokie technologie tworzone u siebie, a nie 
zapożyczane lub wykradane.

Świadectwem orientacji gospodarki państwa środka na realizację celów progra-
mu unowocześniania gospodarki jest fakt, że w  roku 2016 Chiny wydały na badania 
412 mld $, co stanowi kwotę 1,5 raza większą niż cały budżet Federacji Rosyjskiej. 

Tak duże nakłady finansowe, intencjonalnie kierowane na unowocześnianie go-
spodarki, stanowią przesłankę nadchodzących zmian w układzie sił gospodarek świa-
towych. Z uwagi na ograniczone środki gospodarek europejskich, Komisja Europejska 
zdecydowała o podjęciu dodatkowych kroków w celu intensyfikacji działań prowadzo-
nych w kierunku pobudzania innowacyjności gospodarek europejskich. Ponieważ co-
rocznie około 2,4 biliona euro przechodzi przez unijny system zamówień publicznych, 
zdecydowano o  wprowadzeniu nowego trybu udzielania zamówień publicznych, 
ściśle związanego z kreowaniem innowacji. W założeniu część środków publicznych 
może jednocześnie zaspokajać potrzeby publiczne oraz kreować innowacje. Środki te 
mogą stać się przeciwwagą dla wyścigu intelektualnego pomiędzy krajami Azji, Sta-
nów Zjednoczonych oraz UE. Fundamentalne znaczenie dla kreowania zachowań pro-
innowacyjnych interesariuszy systemu zamówień publicznych ma konstrukcja praw-
na obowiązujących w UE dyrektyw. Skuteczność tych rozwiązań z perspektywy kraju 
członkowskiego może być oceniana poprzez pryzmat skłonności uczestników runku 
do wykorzystywania zaproponowanych narzędzi. Wprowadzanie nowych narzędzi 
w systemie zamówień publicznych, pomimo wysiłków ustawodawcy, nie zawsze jest 
aprobowane przez rynek. Takim przykładem może być praktycznie niewykorzysty-
wana procedura zamówieniowa, którą stanowi dynamiczny system zakupów. W celu 
oceny stopnia wykorzystania partnerstwa innowacyjnego przez krajowe podmioty 
niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy. Zagregowane dane publiko-
wane przez UZP dają niepełny obraz zachowań rynku. Uzasadnia to podjęty w arty-
kule temat.

W pracy skoncentrowano się na rynku europejskim, podejmując próbę określenia 
struktury podmiotów zamawiających, stosujących tryb partnerstwa innowacyjnego, 
celem określenia stopnia zainteresowania tym trybem w  poszczególnych krajach 
członkowskich. Dodatkowo celem pracy było określenie skuteczności, rozumianej jako 
udzielenie zamówienia, stosowania trybu w warunkach krajowych oraz prawidłowość 
przesłanek jego wyboru. Przeprowadzono analizę piśmiennictwa oraz analizę empi-
ryczną opublikowanych w TED w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 8 maja 2020 roku 
ogłoszeń o udzieleniu zamówienia z wykorzystaniem procedury partnerstwo innowa-
cyjne. Postawiono hipotezę badawczą o incydentalności wykorzystania przez polskich 
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zamawiających procedury partnerstwo innowacyjne w  porównaniu z  pozostałymi 
państwami UE. Analizę przeprowadzono w  oparciu o  dane ilościowe z  wykorzysta-
niem statystycznych miar struktury.

Znaczenie innowacyjności we współczesnej gospodarce

Wiedza jest fundamentem współczesnej koncepcji wzrostu gospodarczego, gdzie inwe-
stowanie w kapitał ludzki, wynalazki i  innowacje ma doprowadzić do wzrostu produk-
tywności, umożliwiającego trwały i konkurencyjny wzrost gospodarczy [Niklewicz-Pija-
czyńska 2011, ss. 443–444]. Prowadzone w wielu krajach na przełomie XX i XXI badania 
wieku potwierdzają, że innowacyjne rozwiązania wpływają na wzrost gospodarczy [Ka-
sperkiewicz 2016, s. 276]. Można obserwować przejście od gospodarki opartej na pro-
dukcji i materialnych zasobach w kierunku gospodarki opartej na wiedzy (GOW), której 
jednym z fundamentów są innowacje. Kraje wysoko rozwinięte traktują innowacje jako 
siłę napędową swoich gospodarek i narzędzie do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej 
na ogólnoświatowym rynku. Kraje rozwijające się, jak Chiny, Indie czy Brazylia, również 
korzystają z siły zainicjowanych tam działań innowacyjnych, co znacząco przyczyniło się 
do rozwoju gospodarczego tych krajów1.

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele prób zdefiniowania innowacji. Zgodnie 
z definicją Encyklopedii PWN, słowo innowacja pochodzi od łacińskiego innovare – odna-
wiać i oznacza nowości, rzeczy nowo wprowadzone, a w gospodarce – wdrażanie nowych 
technologii, tworzenie organizacji i instytucji. Pojęcie innowacji zostało wprowadzone do 
nauk ekonomicznych przez Josepha Schumpetera, który innowacje określał jako wszel-
kie możliwe zmiany w produkcji i dystrybucji towarów [Borowiec 2015, s. 284]. Wspólna 
definicja OECD i Eurostatu określa innowację jako „wdrożenie nowego lub znacząco udo-
skonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej 
lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub 
stosunkach z otoczeniem” [Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Urząd Staty-
styczny Wspólnoty Europejskiej 2008, s. 48]. Peter F. Drucker, uważany za twórcę terminu 
gospodarka oparta na wiedzy, definiuje innowację jako „działanie, które nadaje zasobom 
nową zdolność do tworzenia bogactwa” [Drucker 1994, s. 36]. Podkreśla on również, że 
matką innowacji jest potrzeba [Drucker 2018, s. 118], potrzeba rynku i klienta (odbiorcy). 
P.F. Drucker wyróżnia dwa rodzaje innowacji – innowacje w  sferze produktu lub usługi 

1 Badania w tym zakresie zostały zaprezentowane w rozprawie doktorskiej J. Woronko pod kierunkiem dr hab. 
E. Gruszewskiej, Uwarunkowania rozwoju innowacyjności rynków wschodzących, Uniwersytet w Białymstoku 2017.
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i innowacje w zakresie umiejętności i działań, które są konieczne, by produkty lub usługi 
dotarły do odbiorców. 

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy [Niklewicz-Pijaczyńska 2011, ss. 444–445] wy-
maga stymulowania przedsiębiorczości, kreowania środowiska prawnego, administra-
cyjnego i informacyjnego, tak by sprzyjały innowacyjności, a także inwestowania w ka-
pitał ludzki, w tym w kształcenie ustawiczne, oraz tworzenia odpowiednich możliwości 
finansowych dla innowacji. Rola państwa w budowaniu rynku dla innowacji została zde-
finiowana na poziomie głównego użytkownika i konsumenta, który tworzy rynki zbytu 
dla nowych innowacyjnych produktów, ale także odczytuje zapotrzebowanie środowi-
skowe, społeczne i polityczne na nowe rozwiązania i kreuje odpowiednie warunki do 
skonstruowania tych rozwiązań. 

Próby pomiaru innowacyjności odnotowano już w  latach 30. XX wieku w  Stanach 
Zjednoczonych. W latach 60. ubiegłego wieku OECD wprowadziła wskaźniki do pomiaru 
innowacyjności w państwach członkowskich. Wytyczne w zakresie metodologii oceny 
innowacyjności zostały zawarte w Podręczniku Oslo (Oslo Manual) [Klóska 2018, s. 101]. 
W ramach monitorowania efektów Strategii Lizbońskiej, zastąpionej w 2010 roku przez 
Strategię Europa 2020, Komisja Europejska od 2000 roku corocznie, w projekcie Europej-
ska Tablica Innowacyjności European Innovation Scoreboard (EIS)2, przeprowadza ocenę 
porównawczą wyników poszczególnych państw członkowskich UE i wybranych państw 
trzecich. Ocena prowadzona jest w zakresie potencjalnych nakładów i wyników innowa-
cji, aktualnie badanych przy pomocy 27 wskaźników w 10 wymiarach rozpatrywanych 
w czterech blokach rodzajowych: warunki ramowe, inwestycje, działania innowacyjne 
i skutki [Klóska 2018, ss. 102–104], zaprezentowanych w Sumarycznym Wskaźniku Inno-
wacyjności – Summary Innovation Index (SII). Ostatnia opublikowana na stronach Komisji 
Europejskiej ocena została przeprowadzona w 2019 roku i dotyczyła roku 2018, co przed-
stawiono na rysunku 1.

2 W latach 2010–2015 jako Innovation Union Scoreboard (IUS).
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Rysunek 1. Wskaźnik innowacyjności wybranych gospodarek światowych  
w roku 2018

 

Źródło: Komisja Europejska, European Innovation Scoreboard 2019.

W  raporcie podkreśla się, że w  zakresie wyników innowacji w  skali globalnej 
w  najbliższych latach przewidywany jest wzrost dystansu pomiędzy Unią Europej-
ską a Japonią i Południową Koreą. Wskazano także na tempo wzrostu innowacyjno-
ści chińskiej gospodarki, które jest dwukrotnie większe od unijnego. Analizie zostały 
poddane również poszczególne kraje UE, które ze względu na wysokość wskaźnika in-
nowacyjności (SII) w stosunku do jego wartości przeciętnej podzielono na cztery gru-
py: liderów innowacji – Innovation Leaders (wskaźnik innowacyjności przekraczający 
120%), silnych innowatorów – Strong Innovators (wskaźnik między 90% a 120%), umiar-
kowanych innowatorów – Moderate Innovators (wskaźnik od 50% do 90%) oraz słabych 
innowatorów – Modest Innovators (wskaźnik poniżej 50%). W 2018 roku Polska3 upla-
sowała się na przedostatnim miejscu w grupie umiarkowanych innowatorów – Mode-
rate Innovators, co przedstawiono na rysunku 2. Szczegółowe analizy wskaźników SII 
przeprowadzone przez badaczy, wskazują, że przyczyn tak niskiego uplasowania się 
Polski, w tym w porównaniu z krajami o podobnej historii XX wieku, można doszukać 
się w większości zastosowanych wskaźników [Grzelak, Roszko-Wójtowicz 2017, s. 238]. 

3 Szczegółowe zmiany wskaźnika innowacyjności Summary Innovation Index (SII) dla Polski w  odniesieniu do 
wartości UE w latach 2004–2014 przedstawiono w publikacji L. Knop, S. Olko, Analiza zmian wskaźników inno-
wacyjności polski na tle UE na podstawie Summary Innovation Index, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, Seria 
Organizacja i Zarządzanie, 2015, z. 83 (nr kol. 1941); natomiast szersza analiza innowacyjności polskiej gospo-
darki została przedstawiona w  publikacji E. Dworak i  M.M. Grzelak, Innowacyjność polskiej gospodarki według 
rankingów międzynarodowych, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, 2017, 104.
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Rysunek 2. Wskaźnik innowacyjności państw członkowskich UE w roku 2018 i 2011

Źródło: Komisja Europejska, European Innovation Scoreboard 2019.

Zamówienia publiczne jako narzędzie wspierania 
innowacyjności w UE

Państwo do inicjowania innowacji i  wspierania eksploatacji nowoczesnych rozwiązań 
może wykorzystać między innymi granty badawcze, subsydiowanie działalności B+R, ulgi 
podatkowe, konsorcja badawcze, parki naukowo-technologiczne, a  także zamówienia 
publiczne [Jasiński 2018, s. 227]. Badania prowadzone w latach 80. i 90. XX wieku wska-
zywały, że użycie przez państwa narzędzia w postaci zamówień publicznych stymulowa-
ło gospodarkę do działań innowacyjnych bardziej niż przeznaczane na ten cel subsydia. 
Stosowanie zamówień publicznych jako narzędzi stymulowania działań innowacyjnych 
może przybrać formę od neutralnej do interwencyjnej [Kardas 2016, s. 38]. Problematykę 
możliwego przyjęcia przez państwo niedozwolonej formy interwencyjnej pomocy z wy-
korzystaniem zamówień publicznych porusza A. Pastusiak [2015, ss. 163–164].

Państwo, wykorzystując zamówienia publiczne do tworzenia popytu na innowacje, 
może zastosować podejście neutralne, prowadząc politykę horyzontalną, charaktery-
zującą się neutralnością sektorową, lub podejście strategiczne, interwencyjne, będące 
elementem polityki sektorowej, którego cel stanowi pobudzanie popytu na określone 
technologie, produkty czy usługi. Pobudzenie innowacyjności poprzez zamówienia 
publiczne może być realizowane w sposób bezpośredni, kiedy innowacja może stano-
wić pierwotny cel zamówienia publicznego, bezpośrednio związany z przedmiotem 
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zamówienia, lub w sposób wtórny, gdy pobudzenie innowacyjności jest korzyścią dru-
gorzędną, niekoniecznie związaną z celem pierwotnym zamówienia.

Zamówienia publiczne w zakresie innowacji to proces, dzięki któremu organizacje 
publiczne składają zamówienia na produkty lub usługi o  nowych funkcjonalnościach 
lub do tej pory nieznane. Przedmiotem innowacyjnych zamówień publicznych mogą 
być również, wprowadzające znaczące ulepszenia, połączenia już istniejących produk-
tów lub usług, a  także innowacje procesowe, organizacyjne, tworzące nowe umiejęt-
ności organizacyjne i  technologiczne [Kardas 2016, ss. 35–36]. Krytycznymi punktami 
procesu zamówień publicznych w zakresie innowacji, na które ma wpływ zamawiający, 
są wysublimowane potrzeby społeczne, środowiskowe i ekonomiczne, które przenikają 
się wzajemnie. Kolejność czynności podejmowanych przez zamawiającego produkt in-
nowacyjny przedstawia w sposób schematyczny rysunek 3. 

Rysunek 3. Schemat prowadzenia innowacyjnego zamówienia publicznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kardas 2016, s. 35.

Proces przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej wymusił dostosowanie 
prawa krajowego do regulacji unijnych między innymi w zakresie systemu zamówień 
publicznych, czego praktycznym efektem było wprowadzenie w  roku 2004 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Pzp). W roku 2016 wprowadzono istotne zmiany ustawy 
Pzp, implementując regulacje Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE 
z 26.02.2014 r. oraz 2014/25/UE z 26.02.2014 r.
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Dyrektywy unijne przewidują stosowanie przez zamawiających trybów sprzyjających 
pobudzaniu działalności innowacyjnej wykonawców, dając zamawiającym możliwość 
kooperacji z potencjalnymi wykonawcami w trakcie postępowania z jednoczesnym za-
chowaniem zasad konkurencyjności [Art. 26 ust 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej 
dyrektywę 2004/18/WE]. 

Stosowanie trybów proinnowacyjnych, otwartych, do których należą: negocjacje 
z ogłoszeniem oraz dialog konkurencyjny zgodnie z regulacjami UE, przewidziane jest 
w sytuacjach, gdy przedmiotem realizacji postępowania są zamówienia, które ze wzglę-
du na swoją specyfikę nie mogą zostać zrealizowane bez przeprowadzenia procesu in-
nowacyjnego w różnym zakresie. Może to być dostosowanie już istniejących rozwiązań 
do potrzeb zamawiającego lub stworzenie nowych, nieistniejących do tej pory na rynku. 
Niestety w Polsce w latach 2007–2015 obserwowany był spadek udziału wykorzystania 
przez zamawiających wspomnianych trybów [Zaborowski 2017, ss. 83–84].

Specyficznym rozwiązaniem, umożliwiającym podmiotom publicznym pobudzanie 
innowacyjności wykonawców, są przedkomercyjne zamówienia publiczne, związane 
z filozofią otwartej innowacji (Open Innovation)4. Jest to mechanizm wiążący się z udzie-
leniem zamówienia publicznego na usługi badawcze i rozwojowe, polegający na zamó-
wieniu produktu, którego nie ma na rynku. Pomimo tak daleko idącej swobody udziela-
nia zamówienia, zamawiający jest zobligowany do stosowania trybów enumeratywnie 
przedstawionych w Pzp. Prawa własności intelektualnej pozostawiane są wykonawcom, 
natomiast zamawiający ma prawo do wykorzystywania wyników badań i rozwoju i do 
zobowiązania wykonawców do udzielania licencji osobom trzecim na warunkach ryn-
kowych [Komisja Europejska 2018, s. 51]. W wyniku skutecznie udzielonego zamówienia 
przedkomercyjnego wykonawca może wykorzystać efekty swojej pracy na innych ryn-
kach, zwiększając swoją przewagę konkurencyjną. 

Zaznaczyć jednak należy, że praktycznie do roku 2017 nie było trybu dedykowane-
go prowadzeniu postępowań na zamówienia o  charakterze innowacyjnym. Partner-
stwo innowacyjne to nowy tryb, wprowadzony Dyrektywą 2014/24/UE. Warunkiem 
jego zastosowania jest brak na rynku rozwiązań spełniających zidentyfikowane po-
trzeby instytucji publicznej. Proces postępowania w tym trybie obejmuje postępowa-
nie kwalifikacyjne, które ma wyłonić wykonawcę lub wykonawców, przeprowadzenie 

4 Koncepcję otwartej innowacji od koncepcji zamkniętej innowacji odróżnia przede wszystkim otwarcie się na 
kapitał ludzki i rozwiązania spoza organizacji, a także upatrywanie zysku nie tylko w bezpośrednim czerpaniu 
korzyści z posiadanych praw własności, ale także w umożliwienia korzystania z naszych rozwiązań przez in-
nych. Koncepcje zamkniętej i otwartej innowacji zostały zaprezentowana w opracowaniu PARP Innowacyjne i 
przedkomercyjne zamówienia publiczne, ss. 7–8.
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przez nich prac badawczo-rozwojowych, jak i etap komercyjny, którego oczekiwanym 
zakończeniem jest zakup przez zamawiającego produktu innowacyjnego. 

Struktura krajowych podmiotów udzielających zamówień 
w trybie partnerstwa innowacyjnego

Badania empiryczne zostały przeprowadzone na podstawie analizy opublikowanych 
w  Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej – Tenders Electronic Daily 
(TED) w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 8 maja 2020 roku – ogłoszeń o udzieleniu 
zamówienia z wykorzystaniem procedury partnerstwo innowacyjne. Analizie poddano 
postępowania przeprowadzone w  Polsce i  w  innych krajach Unii Europejskiej, w  tym 
Wielkiej Brytanii, pod względem struktury podmiotów udzielających zamówienia. W za-
kresie postępowań przeprowadzonych w Polsce przeanalizowano strukturę rodzajów za-
mówień (dostawy, usługi lub roboty budowlane). W TED wyodrębniono 8 grup instytucji 
udzielających zamówienia publiczne:

1. Instytucje/agencje europejskie lub organizacje międzynarodowe;
2. Ministerstwa lub inne organy państwowe lub federalne;
3. Agencje/Biura krajowe lub federalne;
4. Agencje/Biura regionalne lub lokalne;
5. Władze lokalne;
6. Podmioty prawa publicznego;
7. Podmioty działające w sektorze użyteczności publicznej;
8. Inne.
Na podstawie TED zbadano populację 196 zakończonych w okresie od 01.01.2017 r. do 

08.05.2020 r. postępowań o zamówienia publiczne, przeprowadzonych w krajach UE oraz 
w Wielkiej Brytanii z wykorzystaniem procedury partnerstwo innowacyjne. Postępowania 
zostały przeprowadzone w 18 krajach. Najwięcej postępowań z wykorzystaniem proce-
dury partnerstwo innowacyjne przeprowadzono w Wielkiej Brytanii (33, co stanowi 17% 
postępowań), w Niemczech (31, co stanowi 16% postępowań) i w Polsce (28, co stanowi 
14% postępowań). Najbardziej zróżnicowana struktura instytucji przeprowadzających po-
stępowania ujawniła się w Finlandii i w Polsce – wystąpiły instytucje z 6 grup spośród 8 wy-
odrębnionych w TED, w Niemczech i we Francji postępowania przeprowadziły instytucje 
z 5 grup. Analiza wykazała znaczne zróżnicowanie w liczbie przeprowadzonych postępo-
wań z wykorzystaniem partnerstwa innowacyjnego, 7 krajów przeprowadziło pojedyncze 
postępowania (1–3), a aż w 10 krajach UE nie odnotowano w badanym okresie ani jednego 
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postępowania z wykorzystaniem wskazanej procedury. Struktura zaprezentowana została 
na rysunku 4.

Rysunek 4. Struktura zakończonych postępowań o zamówienia publiczne  
przeprowadzonych w okresie 01.01.2017–08.05.2020 z wykorzystaniem  
procedury partnerstwo innowacyjne według krajów przeprowadzenia  
postępowania [UE z Wielką Brytanią] oraz według instytucji prowadzących 
te postępowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie TED,

W całej Unii Europejskiej, z uwzględnieniem Wielkiej Brytanii, w badanym okresie 
najwięcej postępowań – po 42 – udzieliły instytucje z grupy Podmioty prawa publicz-
nego i z grupy Inne. Najmniej postępowań przeprowadziły instytucje z grup Agencje/



73

Stymulowanie innowacji poprzez partnerstwo innowacyjne

Biura regionalne lub lokalne – 5 postępowań oraz Instytucje/agencje europejskie lub 
organizacje międzynarodowe – 2 postępowania. Pełna struktura została zaprezento-
wana na rysunku 5.

Rysunek 5. Struktura postępowań o zamówienia publiczne z wykorzystaniem  
procedury partnerstwo innowacyjne w UE (z Wielką Brytanią) zakończonych 
w okresie 01.01.2017–08.05.2020 według instytucji prowadzących te postępowania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie TED.

Przeanalizowano szczegółowo wszystkie zrealizowane w  Polsce zamówienia pub-
liczne przeprowadzone w  trybie partnerstwa innowacyjnego, opublikowane w  TED, 
w okresie od 01.01.2017 r. do 08.05.2020 r. Spośród tych postępowań w 22 przypadkach 
(79%) udzielono zamówienia, natomiast w 6 przypadkach (21%) postępowania nie za-
kończyły się udzieleniem zamówienia z  powodu nieotrzymania lub odrzucenia ofert 
oraz z  powodu przerwania procedury, przy czym dwa z  nich dotyczyły tego samego 
przedmiotu zamówienia i były przeprowadzone przez te same podmioty (por. rys. 6).
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Rysunek 6. Struktura postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonych przez polskie instytucje w trybie partnerstwa innowacyjnego 
w okresie 01.01.2017–08.05.2020 według kryterium udzielenia zamówie

Źródło: opracowanie własne na podstawie TED.

Na rysunku 7 zaprezentowano strukturę analizowanych postępowań według rodza-
ju zamówienia. Spośród 28 zamówień jedynie 6 (21%) dotyczyło usług, a  aż 22 (79%) 
dostaw.

Rysunek 7. Struktura postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonych w Polsce w trybie partnerstwa innowacyjnego w okresie 
01.01.2017–08.05.2020 według rodzaju zamówienia

Źródło: opracowanie własne na podstawie TED.

Przeprowadzona szczegółowa analiza badanych zamówień krajowych pozwoliła 
wyodrębnić następujące grupy zamawiających:
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1. Ministerstwa lub inne organy krajowe, w tym jednostki regionalne i lokalne;
2. Państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
3. Agencje/urzędy krajowe;
4. Organy władzy lokalnej;
5. Jednostki budżetowe; 
6. Podmioty publicznej służba zdrowia;
7. Publiczne szkoły wyższe;
8. Instytuty naukowo-badawcze; 
9. Podmioty działające w sektorze użyteczności publicznej.
Ustalono, że najwięcej postępowań, bo aż 10, przeprowadziły podmioty publicznej 

służby zdrowia i wszystkie te postępowania dotyczyły dostaw. Szczegółową strukturę 
zaprezentowano na rysunku 8.

Rysunek 8. Struktura postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  
przeprowadzonych w Polsce w trybie partnerstwa innowacyjnego w okresie 
01.01.2017–08.05.2020 według rodzaju zamówienia w poszczególnych rodzajach 
instytucji prowadzących postępowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie TED.
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Spośród krajowych postępowań przeprowadzonych w trybie partnerstwa innowa-
cyjnego, zakończonych udzieleniem zamówienia, 18 (82%) dotyczyło dostaw, 4 (18%) 
usług (rysunek 9).

Rysunek 9. Struktura postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonych w Polsce w trybie partnerstwa innowacyjnego w okresie 
01.01.2017–08.05.2020 zakończonych udzieleniem zamówienia według rodzaju 
zamówienia

Źródło: opracowanie własne na podstawie TED.

Liderem w  zamówieniu dostaw była publiczna służba zdrowia, a  usług jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Szczegółową strukturę zaprezento-
wano na rysunku 10.
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Rysunek 10. Struktura postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonych w Polsce w trybie partnerstwa innowacyjnego w okresie 
01.01.2017–08.05.2020 zakończonych udzieleniem zamówienia według rodzaju 
zamówienia w poszczególnych rodzajach instytucji prowadzących postępowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie TED,

Analizując poszczególne grupy instytucji prowadzących postępowania zakończone 
udzieleniem zamówienia, należy zauważyć, że liderem przeprowadzonych skutecznie 
zamówień jest publiczna służba zdrowia (por. rysunek 11). 
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Rysunek 11. Struktura postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  
przeprowadzonych przez polskie instytucje w trybie partnerstwa innowacyjnego 
w okresie 01.01.2017–08.05.2020 według rodzaju instytucji prowadzącej 
postępowanie według sposobu zakończenia

liczba postępowań zakończonych ogólem

liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia

Źródło: opracowanie własne na podstawie TED.
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Rysunek 12. Struktura postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonych przez polskie instytucje w trybie partnerstwa innowacyjnego 
w podziale na lata 2017–2019 według sposobu zakończenia postępowania 

liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia

liczba postępowań zakończonych ogólem

Źródło: opracowanie własne na podstawie TED.

Analiza dynamiki liczby postępowań prowadzonych w latach 2017–2019, uwzględ-
niająca postępowania zakończone udzieleniem zamówienia (por. rysunek 12), wska-
zuje, że liczba udzielonych zamówień w  trybie partnerstwa innowacyjnego malała 
średnio z  roku na rok o  16%. Nie uwzględniono zamówień z  roku 2020 z  uwagi na 
niepełne dane.

Podsumowanie 

Obserwacja krajowego systemu zamówień publicznych przez pryzmat zamówień udzie-
lanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, wskazuje, że jedynie Wielka Brytania 
i  Niemcy wykazały się większą aktywnością w  promowaniu innowacyjnych zamówień 
publicznych. Powyższy wniosek nie potwierdza przedstawionej we wstępie hipotezy ba-
dawczej o  znikomym wykorzystaniu trybu partnerstwa innowacyjnego przez polskich 
zamawiających na tle pozostałych krajów UE. Liderami europejskiego rynku w pobudza-
niu innowacyjności są władze lokalne, ministerstwa oraz zamawiający sektorowi. Pomimo 
stosunkowo dużego udziału podmiotów przedstawionych w grupach „inne” i „podmiot 
publiczny”, z uwagi na dużą różnorodność agregowanych w nich zamawiających, trudno 
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jest określić podmioty dominujące. W przypadku zamówień krajowych, poprzez indywi-
dualną lekturę dokumentów przetargowych określono w sposób szczegółowy strukturę 
zamawiających w badanym trybie. Prawie połowa udzielonych zamówień prowadzona 
była przez publiczną służbę zdrowia, która na rynku europejskim praktycznie nie bierze 
udziału w pobudzaniu innowacyjności. Wskazywać to może na niewłaściwe zastosowa-
nie trybu, co niewątpliwie deformuje sprawozdawczość systemu zamówień publicznych. 
Przesłanką nieprawidłowości jest fakt, że przedmiotem zamówienia były dostawy leków 
i wyrobów medycznych podzielonych nawet na kilkaset pakietów. O ile można dopuścić 
zamówienie innowacyjnej dostawy leku, to dostawy innowacyjne pakietów lekowych 
wskazują na niewłaściwy wybór trybu. Potwierdzeniem mogą być także ustalane kryteria 
oceny ofert, wśród których dominowało kryterium 100% ceny oraz ceny i terminu dosta-
wy lub ceny i terminu płatności. 

Taka sytuacja wskazuje na ograniczoną wiedzę w zakresie stosowania trybu oraz brak 
systemowej weryfikacji danych poprzez monitoring systemu zamówień publicznych.

Ocena pracy krajowych zamawiających zmienia się drastycznie wraz z pogłębioną 
analizą zagadnienia. Na poziomie zagregowanych danych, pobieranych z  publikatora 
europejskiego, widoczny jest właściwy kierunek promowania innowacji, który podczas 
dokładnej analizy staje się pozorny, a badane procedury noszą znamiona co najmniej 
uchybień wobec regulacji krajowych i wspólnotowych. Zagadnienie to nasuwa koniecz-
ność dalszych pogłębionych badań, w tym dotyczących rzeczywistych innowacyjnych 
efektów przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne.

Badany obszar systemu zamówień publicznych wymaga wprowadzenia korekt za-
równo w  zakresie monitoringu, jak i  propagacji informacji dotyczących właściwego 
stosowania trybu partnerstwa innowacyjnego. Z  analiz prowadzonych przez innych 
badaczy w zakresie funkcjonowania sytemu zamówień publicznych, wynika, że popu-
laryzowanie zachowań innowacyjnych powinno być szczególnie wspierane poprzez 
działania Urzędu Zamówień Publicznych, zwiększające świadomość zamawiających 
w  zakresie znaczenia i  stosowania zamówień na innowacje [Wójtowicz-Dawid 2020, 
s. 92]. Autorzy wskazują na konieczność właściwego uregulowania, w tym uproszczenia 
regulacji prawnych przede wszystkim w zakresie etapu przygotowania partnerstwa in-
nowacyjnego [Pastusiak 2015, s. 165; Piwowarczyk 2017, s. 307]. Przyjęte przez krajowego 
ustawodawcę w 2019 roku przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która 
wejdzie w życie z początkiem 2021 roku, nie wprowadzają przełomowych zmian w za-
kresie stosowania trybu partnerstwa innowacyjnego. Jednakże zniesienie w  nowych 
przepisach odpowiedzialności solidarnej wykonawców w  ramach przedmiotowego 
trybu może wpłynąć pozytywnie na większą skłonność wykonawców do podjęcia się 
uczestniczenia w partnerstwie innowacyjnym.
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Zarządzanie recyklingiem odpadami opakowaniowymi 
w Polsce. Recykling – zło konieczne czy ratunek 
dla świata?

Recycling Management of Packaging Waste in Poland. 
Recycling – the Necessary Evil or the Salvaging of the World?

Abstract: The global problem of high environmental pollution by packaging materials as 

a result of excessive consumption is the reason for intensive work on creating an effective 

recycling management system. The EU supports activities in this area to achieve a circular 

economy. The basic assumption is the intensification of activities towards environmental 

protection as well as consumer rights. Recyclable material management system and intro-

ducing reusable packages are the main aspects described in this publication. A functioning 

management system of recyclable packaging materials was presented on the basis of the 

work of specialists and data from companies processing recyclable materials. An effective-

ly managed system for aluminum and glass packaging, problems in managing recyclable 

material from PET and the benefits of introducing innovative reusable transport packaging 

were described. In order to minimize the amount of packaging waste, the product life cycle 

assessment system was also presented. The current normative documents issued by the EU 
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in the field of waste management were analyzed. This article presents draft of EU plans to 

improve the packaging waste management system, including the possibility of applying 

a harmonized model, selective waste collection and labeling to enable minimum EU waste 

exports and to address the problem of illegal shipments waste. 

Key words: recycling management, package, recyclable materials, circular economy, life 

cycle assessments

Wstęp 

W lipcu 2018 r. opublikowano znowelizowaną dyrektywę odpadową Unii Europejskiej nr 
2018/851 ustanawiającą wyższe cele recyklingu odpadów komunalnych oraz opakowa-
niowych. UE dąży do efektywnego zwiększania ich minimalnego poziomu w zakresie od 
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu (rysunek 1).

Rysunek 1. Minimum wagowe według celów UE dotyczących odzysku i recyklingu

Źródło: opracowanie własne na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 V 2018 

nr 2018/851.
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Recykling – zło konieczne czy ratunek dla świata?

Stopniowe zwiększanie istniejących celów w wyżej wymienionym zakresie powinno 
prowadzić do tego, że wartościowe dla gospodarki materiały odpadowe będą efektyw-
nie przygotowywane do ponownego użycia lub recyklingu. Proces ten ma służyć zapew-
nieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska oraz przywrócić europejskiej 
gospodarce wartościowe surowce zawarte w odpadach. Oznacza to postęp w realizacji 
projektów na rzecz surowców i  stworzenia gospodarki o  obiegu zamkniętym. Celem 
poniższego artykułu jest przedstawienie propozycji najbardziej efektywnego sy-
stemu gospodarowania odpadami oraz wskazanie, który system gospodarki odpa-
dami przynosi najwięcej korzyści zarówno tych finansowych, jak i środowiskowych. 

Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla środowiska jest unikanie tworzenia odpadów. 
Zgodnie z unijną „hierarchią gospodarki odpadami” zapobieganie powstawaniu odpa-
dów i ponowne wykorzystywanie są najbardziej pożądanymi scenariuszami, następnie 
– recykling (w tym kompostowanie), inne odzyskiwanie (np. spalanie odpadów czy usu-
wanie poprzez składowanie – najtańsza, ale najbardziej szkodliwa opcja). Wzrost świa-
domości, że odpady jednych to zasoby dla drugich może wpłynąć na efektywniej-
sze wykorzystanie zasobów, przyczyniając się też do zmniejszenia zależności Unii od 
importu surowców i przejścia do bardziej zrównoważonej gospodarki materiałami oraz 
modelu gospodarki o obiegu cyrkularnym. Unijne przepisy nakładają na producentów 
opakowań obowiązek stosowania się do ujednoliconej zasady rozszerzonej odpowie-
dzialności producenta. W praktyce producenci będą zobowiązani do ponoszenia finan-
sowej i/lub organizacyjnej odpowiedzialności za gospodarowanie opakowaniami, jak 
również za selektywną zbiórkę, sortowanie, przetwarzanie i recykling, w momencie gdy 
stają się one odpadami. W  Polsce przepisy regulujące wdrożenie zasady rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta mają zostać zaimplementowane do lipca 2020 r., a kon-
kretne rozwiązania wynikające z tej zasady najpóźniej do 2023 r.

Również dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 5 czerwca 2019 r. 
nr 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych opakowań z tworzyw sztucz-
nych na środowisko wprowadza wiele obostrzeń związanych z zastosowaniem jedno-
razowych produktów. Celem jest ograniczenie negatywnego wpływu niektórych pro-
duktów z tworzyw sztucznych na środowisko, głównie środowisko wodne oraz zdrowie 
człowieka, i zachęcanie do przechodzenia do gospodarki o obiegu cyrkularnym z inno-
wacyjnymi i  zrównoważonymi modelami biznesowymi, produktami i  materiałami, co 
powinno się przyczynić do efektywnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Obydwie dyrektywy powstały jako odpowiedź na plan działania UE dotyczący 
gospodarki o obiegu zamkniętym określony w komunikacie Komisji z dnia 2 grudnia 
2015  r. „Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o  obiegu za-
mkniętym” oraz komunikacie Komisji z dnia 16 stycznia 2018 r. „Europejska strategia 
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na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym”. Ponowne wyda-
nie komunikatu przez Komisję Europejską 11 marca 2020 r. dotyczącego nowego pla-
nu działania gospodarki o obiegu zamkniętym dowodzi, jak ważny jest to temat. Celem 
nadrzędnym jest osiągnięcie zamkniętego obiegu w całym cyklu produktów opakowa-
niowych i ograniczenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych, które migrują do środo-
wiska, w szczególności do środowiska morskiego. Unia Europejska już nie tylko zachęca, 
ale poprzez akty prawne zobowiązuje państwa członkowskie do konkretnych działań 
na rzecz ochrony środowiska. W  rezultacie skutkiem takiej polityki jest podniesienie 
w 2020 r. w miastach polskich opłat za wywóz odpadów nawet o ponad 100%. W krajach 
UE ten koszt również jest wysoki. W przypadku niedostosowania się do segregacji zgod-
nie z systemem nakłada się dotkliwe kary finansowe. A jak w rzeczywistości wyglądają 
mechanizmy zarządzania recyklingiem odpadów opakowaniowych w Polsce?

Obecnie brakuje identyfikacji dobrych jednolitych praktyk związanych z  recyklin-
giem poszczególnych frakcji odpadów, w  tym opakowaniowych, oraz mechanizmów 
zapewniających warunki osiągnięcia celów zawartych w dyrektywach UE zgodnie z za-
sadą efektywności ekonomicznej (rysunek 2). W artykule zaprezentowano, jak obecnie 
funkcjonuje gospodarka surowcami wtórnymi w Polsce. W celu omówienia problemu 
posłużono się danymi Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącymi ilości i struktury 
generowanych odpadów. Na podstawie analizy publikacji specjalistów w danej tematy-
ce przedstawiono mechanizmy w zakresie recyklingu, które obecnie funkcjonują w Pol-
sce, przykładowych odpadów opakowaniowych: butelek szklanych z  tworzywa (PET) 
oraz puszek aluminiowych. Przeprowadzono również analizę możliwości wprowadzenia 
innowacyjnego, trwałego opakowania transportowego i omówiono korzyści zarówno 
ekonomiczne, jak i  społeczne oraz środowiskowe, jakie stanowić może dla systemu 
zarządzania recyklingiem zastosowanie takiego opakowania. Przeprowadzona w  tej 
publikacji analiza wskazuje korzyści płynące z systemu selektywnej zbiórki opakowań 
jednorazowych (z  tworzyw sztucznych, aluminium, szkła) oraz stosowania opakowań 
wielokrotnego użytku. Obydwa rozwiązania mają na celu zmniejszenie zanieczyszcze-
nia przestrzeni publicznej, wykształcenie w  społeczeństwie postaw prośrodowisko-
wych, poprawę poziomu recyklingu, a tym samym zmniejszenie stopnia wykorzystania 
surowców naturalnych. Przestawiono również mechanizm działania systemu LAC – oce-
ny życia produktu, na przykładzie analizy butelki szklanej i butelki PET przeprowadzonej 
przez specjalistów w tym zakresie. System LAC ze względu na swój kompleksowy cha-
rakter umożliwia dokonanie pełnej analizy wpływu na środowisko całego cyklu życia 
wybranego produktu – od pozyskania surowców do końcowego etapu zagospodarowa-
nia odpadów poużytkowych [Karst 2013].
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Recykling – zło konieczne czy ratunek dla świata?

Rysunek 2. Schemat selektywnej zbiórki zgodnie z zasadą efektywności ekonomicznej

Źródło: opracowanie własne.

Gospodarka odpadami w Polsce

W  2018 r. w  Polsce według danych Głównego Urzędu Statystycznego wytworzono 
128  mln ton odpadów, z  czego 9,8% stanowiły odpady komunalne (12 mln ton), co 
stanowi wzrost o 4,3% w stosunku do roku ubiegłego. Zagospodarowanie odpadów 
niestety nadal polega w większości na składowaniu (rysunek 3), jednak system selek-
tywnej zbiórki z roku na rok się rozwija. W 2018 r. zanotowano w tym zakresie wzrost 
o 11% w stosunku do roku poprzedniego, znaczącej zmianie uległa też struktura zebra-
nych surowców (rysunek 4). 
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Rysunek 3. Odpady komunalne wytworzone według sposobu zagospodarowania 
odpadami w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Domańska 2019] oraz danych GUS [2018] .

Ilość selektywnie zebranych odpadów jest bardzo zróżnicowana w poszczególnych 
powiatach i gminach w Polsce oraz zależy w dużym stopniu od tego, jak system zbiera-
nia tego typu odpadów został zorganizowany przez władze lokalne. Niestety brakuje 
centralnego, ujednoliconego systemu w Polsce, co wpływa negatywnie na zarządzanie 
recyklingiem. Również system produkcji opakowań może generować zmiany w struk-
turze. Ponieważ to producent decyduje, w  jakim opakowaniu będzie dostępny jego 
produkt, dyrektywy unijne wprowadziły odpowiedzialność producenta, tak aby był ak-
tywnym uczestnikiem w systemie zarządzania i uwzględniał również aspekty społeczno
-środowiskowe.

Rysunek 4. Struktura selektywnie zebranych odpadów komunalnych według frakcji

Źródło: [Domańska 2019].



91

Zarządzanie recyklingiem odpadami opakowaniowymi w Polsce. 

Recykling – zło konieczne czy ratunek dla świata?

Według danych statystycznych [Patorska, Paca, Bujny 2017, s. 23] z  2017 r. w  Pol-
sce wprowadza się na rynek bardzo duże ilości opakowań (200 tys. ton butelek PET, 
80 tys. ton puszek aluminiowych, 500 tys. ton butelek szklanych, 75 tys. ton opakowań 
wielomateriałowych). Łączna masa opakowań to blisko 900 tys. ton, co stanowiło jedy-
nie 7% całkowitej masy odpadów komunalnych.

Recykling opakowań aluminiowych

W Polsce, jak wynika z informacji uzyskanych od przedsiębiorstwa recyklingowego Recan, 
odzysk materiałów opakowaniowych z aluminium jest wspomagany przez wprowadzenie 
punktów skupu oraz automatów do zbiórki puszek (tzw. puszkomaty). Skup zużytych pu-
szek aluminiowych odbywa się w jednym z kilku działających na terenie Polski zakładów 
zbierania odpadów opakowaniowych stworzonych przez organizacje odzysku opakowań: 
CP Recycling, Recan oraz PAPC. Złom z puszek aluminiowych przygotowywany jest do dal-
szego recyklingu w hucie aluminium (rysunek 5). Z analizy rynku wynika, że cena za kilogram 
puszki aluminiowej w skupach w 2020 r. kształtuje się na poziomie 3 zł za kilogram według 
danych z  kwietnia 2020 z  portalu Kalkulator Budowlany. Mimo niewielkich cen surowca 
odnotowuje się wysoki procent recyklingu – ok 80%. Działający system zbiórki opakowań 
z aluminium jest przykładem efektywnego zarządzania recyklingiem w skali całego kraju.

Rysunek 5. Schemat gospodarowania opakowaniami z aluminium

Źródło: opracowanie własne. 
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Recykling opakowań szklanych

Wykorzystanie systemu kaucyjnego w  przypadku opakowań szklanych używanych 
w browarach jest kolejnym dobrym przykładem zarządzania recyklingiem. Jak wynika 
z danych uzyskanych od największych polskich browarów: Kompanii Piwowarskiej Lech 
Poznań, Grupy Żywiec oraz Browarów Regionalnych Jakubiak, których łączny udział 
w  rynku stanowi około 70%, uszkodzone lub bezzwrotne butelki są kierowane do re-
cyklingu, co przynosi browarom niewysoki przychód ze sprzedaży surowca [Patorska, 
Paca, Bujny 2017, s. 23]. Butelki obłożone kaucją to opakowania wielokrotnego użytku. 
Oznacza to, że po procesach mycia i  dezynfekcji są one ponownie napełniane. Średni 
cykl życia butelki (tzn. liczba możliwych ponownych napełnień uwzględniająca właści-
wości technologiczne butelki) wynosi od 15 do nawet 26 razy bez obniżania ich jakości. 
Oznacza to, że w ciągu roku butelka wraca około 4–6 razy. Stosowanie butelek wielokrot-
nego użytku niesie korzyści ekonomiczne i środowiskowe. Nadają się do tego wszystkie 
rodzaje opakowań szklanych (bezbarwne i  barwione) produkowane ze szkła sodowo-
wapniowo-krzemowego. Na 36 mln hl piwa wprowadzanego corocznie na rynek około 
50% stanowi piwo wprowadzane w zwrotnych butelkach szklanych (ok. 3,6 mld sztuk). 
Butelki bezzwrotne stanowią około 6% (4,3 mln sztuk) [Rybaczewska-Błażejowska, Ma-
sternak-Janus, Bujak 2016].

Recykling opakowań z PET

Nieco inaczej wygląda sytuacja w  przypadku produktów z  poli(tereftalanu etylenu) – 
PET. Recykling tego typu odpadów można prowadzić poprzez odzysk materiałowy, któ-
ry wykorzystuje technologie mechaniczne, tj. oczyszczanie, cięcie, mielenie, topienie, 
powtórne granulowanie lub odzysk chemiczny. W  Polsce opakowania PET najczęściej 
poddawane są recyklingowi poprzez odzysk materiałowy. Otrzymany recyklat w formie 
zmielonego, umytego regnalatu stanowi albo samodzielny surowiec do wytwarzania 
nowych wyrobów, albo uzupełnienie do tworzywa wyjściowego [Babader i  in. 2016, 
ss. 417–425]. Zbiórka butelek PET w celu poddania ich procesom recyklingu odbywa się 
różnymi drogami. Przy selektywnej zbiórce z sieci handlowych do recyklingu trafiają sto-
sunkowo jednorodne odpady; niestety w Polsce ten system nie funkcjonuje. W przypad-
ku zbiórki odpadów komunalnych od mieszkańców butelki PET są gromadzone wspól-
nie z innymi rodzajami tworzyw sztucznych i w związku z tym wymagają dodatkowych 
etapów, takich jak sortowanie, co podnosi koszty recyklingu. Po sortowaniu butelki PET 
są prasowane w  celu zminimalizowania ich objętości, a  następnie transportowane do 
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zakładów przetwarzających surowiec [Rybaczewska-Błażejowska, Masternak-Janus, Bu-
jak 2016]. Od kilku lat analitycy obserwują spadającą tendencję odzysku surowca, którą 
tłumaczą zmianami cen, jak i malejącym popytem oraz podażą na RPET (PET z odzysku) 
i PET na rynku. Z tego powodu niestety analitycy [Naruszko 2019, ss. 84–85] przewidują, 
że poziomy odzysku tworzywa PET zapisane w dyrektywie plastikowej przyjętej w 2019 r. 
przez Parlament Europejski nie zostaną osiągnięte. Zarządzanie recyklingiem opakowań 
PET w Polsce nie jest efektywne. Problemem jest brak dobrej praktyki w systemie segre-
gowania. Opakowania PET stanowią bardzo dużą grupę, ale brak wyodrębnienia ich jako 
osobnej frakcji powoduje konieczność ponownego sortowania przez firmy, co generuje 
duże koszty. Dlatego konieczna jest modernizacja obecnego sytemu zarządzania w Pol-
sce, tak aby osiągnąć założone cele.

Opakowania jednorazowe versus wielokrotnego użytku 

Opakowania z tworzyw sztucznych, które nie ulegają procesowi biorozkładu, rozrzucone 
i pozostawione przez społeczeństwo w miejscach do tego nieprzystosowanych budzą 
uzasadnione obawy. To właśnie społeczeństwo odpowiada za obecny stan środowiska. 
Koncepcja zrównoważonego rozwoju mająca przeciwdziałać tej sytuacji oraz odpo-
wiednio prowadzona proekologiczna polityka państwa to uzupełniające się impulsy do 
wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w sferze opakowań [Karst 2013]. W Polsce od 
2001 r. opakowania objęte są rozszerzoną odpowiedzialnością producenta, która nakła-
da obowiązek projektowania opakowań w taki sposób, aby umożliwić ich wielokrotny 
użytek i późniejszy recykling. Jeśli nie jest to możliwe, producent powinien przynajmniej 
uwzględnić recykling bądź ostatecznie inną formę odzysku. Wśród opakowań jednostko-
wych opakowania zwrotne stanowią tylko niewielką część. 

Zarządzanie opakowaniami bezzwrotnymi i  jednorazowego użytku stanowi wielki 
dylemat społeczno-ekonomiczny oraz techniczny. Przyczyną tego jest fakt, iż większość 
opakowań stanowi jednorazowe odpady poużytkowe o nieznacznej użyteczności go-
spodarczej [Kucińska-Landwójtowicz, Jurczyk-Bunkowska 2015, ss. 704–721; Karst 2013]. 
Niestety tylko niewielka ich część zagospodarowana jest w  postaci surowców wtór-
nych i nadaje się do ponownego wykorzystania w działalności gospodarczej. Ponowne 
użycie, jako kolejna po recyklingu forma przetwarzania odpadów, jest podstawowym 
rozwiązaniem systemu zarządzania, które należy rozważyć przed jakimkolwiek innym 
podejściem. Wiele badań wykazało przewagę wynikającą ze stosowania opakowań wie-
lokrotnego użytku w porównaniu z opakowaniami jednorazowymi. Przede wszystkim 
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nie generują one znacznych ilości odpadów stałych, pozwalają ograniczyć częstotliwość 
uszkodzeń produktu, ponieważ są często wykonane z trwalszych materiałów. Ponadto 
ich zastosowanie minimalizuje problemy związane z zapewnieniem miejsca do przecho-
wywania lub magazynowania odpadów opakowaniowych. Możliwa jest ich dezynfek-
cja, co w obecnych czasach i przy problemach epidemiologicznych jest wysoce korzyst-
ne i zapewnia bezpieczeństwo pracownikom. W związku z długim czasem użytkowania 
są często projektowane tak, aby poprawić ergonomię (np. posiadają wygodne uchwy-
ty, przydatne podczas transportu). Na przykład w badaniach przeprowadzonych przez 
Foundation for Reusable Systems oceniono [Błuś 2019], czy opakowania jednorazowe 
lub wielokrotnego użytku mogą uratować żywność przed psuciem się. Stwierdzono [Ba-
bader i in. 2016, ss. 417–425], że stosowanie opakowań wielokrotnego użytku pozwala 
zmniejszyć ilość opakowań trafiających do puli odpadów ze względu na ich wytrzyma-
łość, spójny rozmiar i kompatybilność. 

Innowacyjne opakowanie transportowe wielokrotnego 
użytku

Biorąc pod uwagę dzisiejsze problemy, których przyczyną jest m.in. ciągły wzrost ilo-
ści wprowadzanych na rynek opakowań, które w przyszłości będą stanowiły odpady 
konsumpcyjne, koniecznością staje się tworzenie ekologicznych rozwiązań w  tym 
obszarze. Rosnąca świadomość społeczna oraz zaostrzenie wymagań prawnych 
w  zakresie ochrony środowiska zmuszają producentów oraz działaczy zajmujących 
się recyklingiem do stworzenia innowacyjnego opakowania wielokrotnego użytku, 
m.in. do transportu towarów [Karst 2013; Naruszko 2013]. Byłoby to specjalnie zapro-
jektowane, trwałe opakowanie, które po dostarczeniu do odbiorcy byłoby czyszczo-
ne i ponownie wykorzystane do załadunku i wysyłki. Opakowanie takie składałoby 
się z materiałów nadających się do ponownego użytku lub recyklingu. Korzyści dłu-
goterminowe, wynikające ze stosowania takich opakowań, to: znacznie uproszczo-
ny proces pakowania, degresja kwestii magazynowania, obniżenie kosztów obsługi 
magazynu. Systemy wielokrotnego użytku [Babader 2016, ss. 417–425] są bardzo 
korzystnym rozwiązaniem dla klientów korzystających z usług baz logistycznych. Sy-
stemy takiego typu są również dobrą alternatywą dla przedsiębiorcy kooperującego 
ze stałym dostawcą komponentów do produkcji, ponieważ pozwalają wyeliminować 
problem składowania, a później usuwania opakowań. Wyraźnie obniża to koszty uty-
lizacji zużytych materiałów opakowaniowych wytworzonych z papieru, drewna, foli 
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czy styropianu. Klient może po prostu zwrócić spedytorowi pojemniki wraz z mate-
riałem wypełniającym, który służy do zabezpieczenia opakowanych towarów [Kuciń-
ska-Landwójtowicz, Jurczyk-Bunkowska 2015, ss. 704–721]. Opcjonalnie dostawca 
samodzielnie odbiera pojemniki przy następnej dostawie. Szacuje się, że [Koralewski 
2013] można w ten sposób zaoszczędzić rocznie dziesiątki tysięcy ton opakowań jed-
nokrotnego użytku. Takie pojemniki mogą funkcjonować w obiegu 5–20 lat, co sta-
nowi oszczędniejsze i trwalsze rozwiązanie. Przede wszystkim są one wygodniejsze 
i łatwiejsze w adaptacji w porównaniu z tradycyjnymi materiałami. W dobie podpo-
rządkowania przepisom unijnym zyskują również przewagę pod względem ekolo-
gicznym. W takich systemach pojemników wielokrotnego użytku [Błuś 2019] nawet 
po zużyciu czy uszkodzeniu pojemniki mogą zostać przerobione na regranulat i wy-
korzystane do produkcji kolejnych. Pomimo że produkt wielokrotnego użytku może 
zawierać więcej surowca niż produkt jednorazowego użytku, a  tym samym zwięk-
szyć koszt wytworzenia, to produkt wielokrotnego użytku i tak zrekompensuje koszt 
dzięki zwiększonemu wykorzystaniu i ogólnej redukcji zużycia materiałów. Dlatego 
ponowne wykorzystanie stanowi znaczną oszczędność materiałów, także z  punktu 
widzenia produkcji oraz procedur zbierania. Z ekologicznego punktu widzenia istot-
ne jest między innymi, aby minimalizować zużycie surowców i energii podczas pro-
cesu produkcji, zachować niski stopień zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza na 
etapie procesu produkcji, użytkowania i zagospodarowania odpadów [Karst 2013].

Mechanizm oceny cyklu życia opakowania szklanego i PET

Rosnąca świadomość społeczna oraz zaostrzenie wymagań prawnych w zakresie ochro-
ny środowiska powodują zwiększenie zainteresowania badaniami umożliwiającymi re-
dukcję negatywnego oddziaływania wyrobów na środowisko naturalne i  zdrowie [Ba-
bader i in. 2016, ss. 417–425]. Jedną z takich metod jest ekologiczna ocena cyklu życia. 
Jest to metoda pozwalająca na pełną ocenę wpływu całego cyklu życia wybranego wy-
robu na środowisko, począwszy od pozyskania surowców aż do zagospodarowania od-
padów poużytkowych. Najważniejszą zaletą tej metody jest jej kompleksowy charakter. 
Takie badania cyklu życia przeprowadzono dla opakowań PET i szklanych [Rybaczewska
-Błażejowska, Masternak-Janus, Bujak 2016]. Butelkę PET oraz butelkę szklaną poddano 
analizie obciążeń środowiskowych na etapie produkcji i zagospodarowania powstałych 
odpadów. Etap oceny cyklu życia LCIA pozwolił na wyznaczenie zależności środowisko-
wych wszystkich wejść i wyjść oraz określenie wielkości wpływu (rysunek 6).
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Rysunek 6. Schemat oceny cyklu życia LAC

Źródło: opracowanie własne.

Analiza porównawcza dwóch wybranych opakowań jednostkowych, przeprowadzo-
na z wykorzystaniem metody ILCD przez M. Rybaczewską-Błażejowską, A. Masternak-
Janus i E. Bujak [2016], wykazuje, że butelka wytworzona ze szkła w mniejszym stopniu 
niż opakowania PET oddziałuje na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Przyczyną 
takiego stanu jest znacznie mniejsze wykorzystanie zasobów, mniejsze zużycie wody 
niż przy produkcji butelki PET, co oznacza minimalne wpływanie na zubożenie warstwy 
ozonowej i  wykorzystanie terenu. Przeprowadzona analiza LAC uwzględniła wszyst-
kie etapy produkcyjne i  zagospodarowanie odpadu powstałego po wykorzystaniu 
butelek. Odpady szklane w zależności od sposobu ich gromadzenia mogą albo zostać 
przekazane do ponownego użycia (w  systemie kaucyjnym), albo poddane odzyskowi 
surowcowemu (w  systemie selektywnego gromadzenia odpadów). W  procesie pro-
dukcji wyrobów ze szkła wykorzystanie stłuczki szklanej pochodzącej z recyklingu jest 
wysoce korzystne w  aspekcie ochrony środowiska, ponieważ zastępuje surowce pier-
wotne, znacznie obniża zużycie energii i wydłuża czas użytkowania pieców hutniczych. 
W przypadku butelki PET na niekorzystną ocenę wpływają: toksyczność dla człowieka, 
a następnie eutrofizacja, ekotoksyczność oraz zubożenie zasobów. W przypadku butelki 
szklanej również najwyższą wartość odnotowuje się dla kategorii wpływu: toksyczność 
dla człowieka. Powodem takiego stanu jest wykorzystywanie podczas produkcji energii 
elektrycznej pochodzącej z paliw kopalnych oraz obecność w emisjach do środowiska 
(powietrza i wody) związków metali ciężkich fluorowodorowych, tj. ołowiu, miedzi, chro-
mu, cynku, kadmu, cyny, niklu, arsenu [Karst 2013]. Na kolejnych miejscach uplasowały 
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się następujące kategorie wpływu: eutrofizacja, ekotoksyczność oraz zakwaszenie [Karst 
2013]. Nie ma znaczenia, z  jakiej grupy jest opakowanie, najważniejsze jest efektywne 
odzyskiwanie materiałów i traktowanie ich jako pełnowartościowe surowce. Pozwala to 
przede wszystkim na ograniczenie wpływu na środowisko naturalne. Proces ten mimo 
wysokich kosztów ekonomicznych jest kluczowy dla środowiska. Nie można brać pod 
uwagę wyłącznie korzyści ekonomicznych, gdy stawką jest ochrona naszego środowi-
ska życia. Obecnie zanieczyszczenie jest globalnym problemem, a my, jako gospodarze 
planety, powinniśmy dbać o ekosystem, w którym żyjemy, ponieważ jego ciągła dewa-
stacja w przyszłości również wpłynie negatywnie na nasze zdrowie i życie. Dlatego też 
efektywne zarządzanie recyklingiem ma tak istotne znaczenie. 

Zakończenie 

Jak wynika z danych, Unia Europejska, rządy państw, przemysł, jak i obywatele powin-
ni intensywnie działać, aby sprostać skutkom oddziaływania szybko rosnącej ilości 
odpadów, między innymi opakowaniowych. Na podstawie analizy pojawiających się 
korzyści i  potencjalnych zagrożeń wynikających z  systemu zarządzania recyklingiem 
opakowań w niniejszym artykule przedstawiono właściwy i racjonalny sposób gospo-
darowania odpadami, ochrony środowiska naturalnego oraz oszczędnego gospodaro-
wania zasobami. Prawidłowo działający system gospodarowania odpadami to złożony 
proces, w którym bierze się pod uwagę w szczególności: ergonomię pracy, logistykę 
wewnętrzną i  zewnętrzną, bezpieczeństwo, prawidłowe sortowanie u  źródła i  wiele 
innych kwestii mających na celu zwiększenie korzyści finansowych i środowiskowych. 
Utrudnieniem w działalności podmiotów sektora recyklingu i przetwarzania odpadów 
są częste zmiany przepisów, zazwyczaj związane z koniecznością ponoszenia dodatko-
wych nakładów inwestycyjnych na specjalistyczne systemy i technologie.

Ograniczenia produkcji nowych materiałów i  zmniejszanie negatywnego wpływu 
na środowisko naturalne to główne założenia systemu recyklingu, który intensywnie 
wspiera Unia Europejska. 

System ten promuje zarówno opakowania wielokrotnego użytku, jak i produkcję 
nowych opakowań z  surowców recyklingowych zamiast pierwotnych. Komisja UE 
w  ostatnim komunikacie, z  11 marca 2020 r., kolejny raz podkreśliła, że gospodarka 
o obiegu zamkniętym jest obecnie jednym z priorytetowych tematów. Dostrzegła rów-
nież problem niejednorodności w zarządzaniu systemem recyklingowym. Planowane 
jest opracowanie zharmonizowanego modelu selektywnego zbierania odpadów i ich 
oznakowania, tak aby ograniczyć do minimum wywóz odpadów z UE oraz rozwiązać 
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problem nielegalnego przemieszczania odpadów. Na podstawie analizy zarządzania 
opakowaniami z aluminium czy szkła możliwe jest stworzenie dobrze funkcjonujące-
go sytemu, gdyż obecnie ma on niestety pewne wady. Recykling generuje wysokie 
koszty, ponieważ niektóre materiały wymagają szeregu procesów albo nie nadają się 
do selektywnej zbiórki. Ponadto materiały z odzysku bardzo często mają gorsze właś-
ciwości, co nie gwarantuje dobrej wydajności ponownego przetwarzania i sprawia, że 
wyroby nie posiadają odpowiednich parametrów użytkowych. Niestety brak również 
dobrej woli do wprowadzania jednolitego systemu zarządzania zarówno ze strony ad-
ministracyjnej, jak i konsumenckiej oraz producenckiej. W Polsce system jest niejed-
nolity, oparty na karach i przerzucaniu kosztów na społeczeństwo, a edukacja w tym 
zakresie jest niewystarczająca. Większa część społeczeństwa niewłaściwie rozdziela 
materiały z przeznaczeniem do recyklingu, brakuje informacji dotyczących sposobu 
rozdzielania materiałów oraz społecznego poczucia odpowiedzialności za przyszłość.
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Wprowadzenie

Według standardowej teorii efektywności rynku, rozwijanej w latach 70. i 80. ubiegłego 
wieku, nie da się przewidzieć przyszłych zmian cen akcji. Oczekiwana stopa zwrotu na 
rynku akcji jest stała w czasie, nie ma zatem lepszych lub gorszych momentów do kup-
na akcji. Wynika stąd, że wskaźniki rynkowe, takie jak stopa dywidendy, cena do zysku 
czy cena do wartości księgowej, nie powinny zawierać żadnej informacji o  przyszłych 
ruchach cen. W związku z tym, na przykład wysokie wartości wskaźnika ceny do dywi-
dendy, znacznie przekraczające jej poziom średni w długim przedziale czasu, powinny 
raczej prognozować przyspieszony wzrost dywidend, pozwalający na powrót wskaź-
nika do wartości średnich, a nie zaś spadek lub powolny wzrost cen [Campbell, Shiller 
2001]. Jednakże rosnąca liczba dowodów empirycznych wspierających tezę, że przyszłe 
stopy zwrotu można prognozować na podstawie różnych rynkowych wskaźników wyce-
ny oraz zmiennych makroekonomicznych, skłoniła teoretyków finansów do porzucenia 
wiary w ten uproszczony pogląd na zachowanie rynków. Prognozowalność stóp zwrotu 
zaczęto odnosić do zmian oczekiwanej stopy zwrotu, tj. czynnika dyskonta w wycenie 
fundamentalnej, które z  kolei mają odzwierciedlać racjonalną odpowiedź podmiotów 
ekonomicznych na zmiany w czasie możliwości inwestycyjnych, prawdopodobnie napę-
dzane cyklicznymi wahaniami awersji do ryzyka. W ten sposób prognozowalność stóp 
zwrotu została włączona do głównych modeli wyceny aktywów [np. Campbell, Cochrane 
1999; Bansal, Yaron 2004] i obecnie uważa się, że pozostaje w zgodzie z teorią efektyw-
ności rynku. Alternatywne wyjaśnienie jest takie, że rynki reagują na informacje, które 
nie powinny powodować żadnych ruchów cenowych na rynku efektywnym. W ramach 
finansów behawioralnych udokumentowano liczne przejawy nieefektywnego działania 
rynków i stworzono wiele koncepcji teoretycznych wyjaśniających przyczyny takiego za-
chowania. Inwestorzy giełdowi często nie zachowują się w sposób racjonalny, a w swo-
ich decyzjach stosują różnego rodzaju heurystyki, ulegają emocjom i  zachowaniom 
stadnym, przejawiającym się m.in. w falach euforii bądź nadmiernego pesymizmu i wa-
runkującym niewłaściwą percepcję informacji oraz napotykają na ograniczenia w dostę-
pie do informacji. Częste są zatem przykłady nadmiernej reakcji rynku na nowe dane, po 
których następują okresy korekty.

W licznych studiach badano prognozowalność stóp zwrotu w USA, a także na innych 
rynkach krajów wysoko rozwiniętych za pomocą różnorodnych wskaźników rynkowych 
oraz zmiennych makro. Wyniki tych badań z reguły sugerują, że stopy zwrotu są częś-
ciowo prognozowalne, przede wszystkim w dłuższych horyzontach czasowych. Jak za-
uważa Shiller [2014], nietrudno jest zrozumieć, dlaczego przewidywalność cen akcji na 
krótką metę powinna być w zasadzie wykluczona – jeśli zwroty z inwestycji można by 
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w  istotny sposób prognozować z  dnia na dzień, zbyt łatwo można by się wzbogacić, 
inwestując z użyciem tych prognoz. 

Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku polskiego 
rynku akcji istnieje możliwość prognozowania rynkowych stóp zwrotu na podstawie 
szerokiej grupy rozpatrywanych w literaturze wskaźników wyceny oraz stosunku cen ak-
cji do ogólnego poziomu aktywności gospodarczej w różnych horyzontach czasowych. 
Badanie przeprowadzono na indeksach szerokiego rynku WIG (Warszawski Indeks Gieł-
dowy) oraz, ze względu na dłuższe szeregi czasowe dla niektórych wskaźników, MSCI 
Poland (Morgan Stanley Capital Index obliczany przez amerykański bank inwestycyjny 
Morgan Stanley). Przyjęto hipotezę badawczą, że bieżące wartości indeksów w stosun-
ku do wybranych zagregowanych wielkości fundamentalnych i  księgowych (zysków, 
wartości księgowej kapitału własnego, dywidend, sprzedaży, przepływów pieniężnych) 
oraz ogólnego poziomu aktywności gospodarczej (mierzonego produktem krajowym) 
wyjaśniają znaczącą część zmienności przyszłych zwrotów z  indeksów. Szczegółowe 
pytanie badawcze dotyczy tego, czy zdolność objaśniająca rośnie wraz z wydłużaniem 
horyzontu czasowego przyszłych skumulowanych zwrotów, podobnie jak obserwowa-
no to w innych badaniach dla krajów rozwiniętych. Przyjęta metoda badawcza polega 
na estymacji parametrów regresji liniowych przyszłych skumulowanych stóp zwrotu 
z indeksów w różnych horyzontach czasowych względem bieżących wartości wskaźni-
ków prognostycznych. Ze względu na problem nakładających się okresów (overlapping 
periods) w strukturze danych zastosowano zgodne estymatory hederoskedastyczności 
i autokokorelacji macierzy kowariancji.

Możliwość prognozowania długookresowych zwrotów z  indeksów na podstawie 
bieżących wartości wskaźników wyceny bądź zmiennych makro ma znaczenie praktycz-
ne z punktu widzenia inwestorów długoterminowych. W Polsce, na wzór innych krajów, 
promowane jest długoterminowe oszczędzanie w funduszach emerytalnych, inwestu-
jących często zebrane kapitały w szerokie portfele rynkowe. Jest to też istotne z punktu 
widzenia analityków dokonujących wyceny fundamentalnej aktywów przy szacowaniu 
oczekiwanej rynkowej stopy zwrotu (premii za ryzyko rynkowe). Inwestorzy poszukują 
na ogół prostych metod prognostycznych, opartych na wskaźnikach rynkowych odno-
szących ceny akcji do różnych zmiennych fundamentalnych. Artykuł przyczynia się do 
poszerzenia nielicznych jak dotąd analiz na temat prognozowalności długookresowych 
stóp zwrotu na polskim rynku akcji.
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Prognozowalność stóp zwrotu z akcji – przegląd badań

Pomimo że wyniki badań empirycznych nie są do końca jednoznaczne, prognozowal-
ność stop zwrotu z akcji w Stanach Zjednoczonych i innych krajach wysoko uprzemysło-
wionych wydaje się dość dobrze udokumentowana. 

Fama i  French [1988] pokazali, że bieżące wartości stopy dywidendy (dywidenda 
do ceny) wyjaśniają jedną czwartą zmienności przyszłych czteroletnich zwrotów z ak-
cji, ale wskaźnik ten pozostaje bezużyteczny w  przewidywaniu przyszłych zwrotów 
krótkoterminowych (w ciągu następnego miesiąca, kwartału czy roku). Pewne dowody 
zdolności predykcyjnej wskaźników wyceny (stopy dywidendy, wartości rynkowej do 
wartości księgowej, ceny do zysku) dla przyszłych zwrotów jednorocznych dostarczyli 
natomiast Cole, Helwege i Laster [1996]. Campbell i Shiller [1998; 2001] wykazali, że sto-
pa dywidendy jest dobrym predyktorem przyszłych przeciętnych zwrotów w dłuższych 
horyzontach czasowych i jednocześnie ma niewielką moc prognostyczną dla zwrotów 
krótkoterminowych. Stwierdzili również, że wskaźnik ceny bieżącej do średnich realnych 
zysków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat lepiej prognozuje przyszłe 10-letnie sto-
py zwrotu niż stopa dywidendy. Wskaźnik ten, znany obecnie jako CAPE lub wskaźnik 
cena/zysk Shillera, zyskał dużą popularność wśród analityków rynkowych jako predyk-
tor przyszłych stóp zwrotu. W swoim niedawnym studium analitycznym Keimling [2016] 
potwierdził własności prognostyczne tego wskaźnika (także w wersji zmodyfikowanej, 
uwzględniającej zmiany w stopach wypłaty dywidendy), jak również wskaźnika cena/
wartość księgowa dla przyszłych długookresowych (10–15-letnich) zwrotów z indeksów 
MSCI w 17 wysoko rozwiniętych krajach świata. Znacząco słabsze zależności statystycz-
ne ujawniły się w przypadku pozostałych badanych wskaźników, takich jak cena/zysk, 
cena/przepływy pieniężne oraz stopa dywidendy. Z  kolei Trevino i  Robertson [2002] 
znaleźli dowody statystyczne na to, że podstawowy wskaźnik cena/zysk dobrze się 
sprawdza w prognozowaniu przyszłych długookresowych stóp zwrotu z akcji w USA. 

W  licznych badaniach dowiedziono również, że stopy zwrotu da się prognozować 
przy użyciu zmiennych makro. Na przykład Lettau i Ludvigson [2001] wykazali, że waha-
nia konsumpcji w stosunku do poziomu bogactwa mają silną zdolność predykcyjną dla 
amerykańskich kwartalnych zwrotów z akcji. Co więcej, wyjaśniają one znaczącą część 
zmienności przyszłych zwrotów niż ma to miejsce w przypadku takich wskaźników, jak 
stopa dywidendy czy wskaźnik wypłaty dywidendy (dywidenda do zysku). Santos i Ve-
ronesi [2006] dowiedli, że relacja konsumpcji do dochodów z pracy jest dobrym predyk-
torem zwrotów na amerykańskim rynku akcji. Z kolei Rangvid [2006] pokazał, że stosu-
nek cen akcji do PKB wyjaśnia znaczącą część zmienności przyszłych zwrotów w USA. 
Ang i Bekaert [2007] znaleźli dowody na to, że stopy zwrotu z akcji na rynkach we Francji, 
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w Niemczech, Japonii, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych są prognozowalne 
przy użyciu krótkookresowych stóp procentowych oraz że stopy te wykazują znacznie 
lepsze własności prognostyczne niż stopa dywidendy czy stopa zysku. Z kolei Rapach, 
Wohar i Rangvid [2005] przebadali szerokie spectrum zmiennych makro w roli predyk-
torów przyszłych miesięcznych stóp zwrotu w 12 uprzemysłowionych krajach uzyskując 
raczej rozczarowujące wyniki. W podsumowaniu stwierdzili oni, że najbardziej stabilne 
i  wiarygodne statystycznie zależności pomiędzy bieżącą wartością wskaźnika a  przy-
szłym zwrotem istnieją w  przypadku stóp procentowych oraz, w  niektórych krajach, 
wskaźnika inflacji. 

Badano również prognozowalność stóp zwrotu w aspekcie współzależności pomię-
dzy rynkami kapitałowymi w różnych krajach. Przykładowo Rapach, Strauss i Zhou [2013] 
dostarczyli dowodów świadczących o tym, że opóźnione zwroty na amerykańskim ryn-
ku akcji wykazują zdolność prognozowania zwrotów na rynkach kapitałowych w wielu 
innych krajach wysoko rozwiniętych. 

Podejmowane były również badania prognozowalności stóp zwrotu w krajach roz-
wijających się, ale rozstrzygające dowody nie są jak dotąd zbyt liczne. Na przykład Khe-
radyar, Ibrahim i Nor [2011] dowodzili, że rynkowe wskaźniki wyceny prognozują stopy 
zwrotu z akcji spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Malezji. Ich 
badania wykazały, że wskaźnik cena/wartość księgowa ma wyższą moc prognostyczną 
niż stopa dywidendy czy stopa zysku. Gupta i Modise [2013] znaleźli dowody na progno-
zowalność stóp zwrotu przy użyciu zmiennych makro w Republice Południowej Afryki. 
Bannigidadmath i Narayan [2016] wykazali, że prognozowalność stóp zwrotu w Indiach 
przy użyciu wskaźników finansowych jest wyższa w przypadku indeksów sektorowych 
niż dla indeksów szerokiego rynku. Indrayono [2019] wykazał dla Indonezji, że stopy 
zwrotu można prognozować z wykorzystaniem wskaźnika ceny do wartości księgowej. 

Badania dotyczące prognozowoalności stóp zwrotu na podstawie wybranych 
wskaźników rynkowych prowadzono także w Polsce. Na przykład Sekuła [2016] badał 
skuteczność wykorzystania danych fundamentalnych wyrażanych m.in. rynkowymi 
wskaźnikami wyceny (takimi jak wartość księgowa do wartości rynkowej czy też zysk 
do wartości rynkowej) odnotowując pozytywny wpływ wskaźnika wartość księgowa/
wartość rynkowa na stopy zwrotu z akcji. Z kolei Kuciński [2013] i Prusak [2008] badali 
użyteczność wskaźników rynkowych do oceny atrakcyjności inwestycyjnej spółek gieł-
dowych uzyskując niejednorodne wyniki w tym zakresie. Wymienione badania, prowa-
dzone przy wykorzystaniu metod ilościowych o różnym stopniu zaawansowania, kon-
centrowały uwagę na związkach pomiędzy wybranymi wskaźnikami wyceny a stopami 
zwrotu analizowanymi w krótkich okresach, tzn. poziom wskaźnika dla danej akcji był 
odnoszony zazwyczaj do stopy zwrotu (rocznej lub średniej miesięcznej) uzyskanej 
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w  najbliższym roku, chociaż niekiedy, jak na przykład w  badaniu Sekuły, obserwacje 
odpowiednio skonstruowanych portfeli akcji (z  uwzględnieniem wskaźników wyceny 
i średnich miesięcznych stóp zwrotu) analizowane były w okresie dziesięciu lat. Tymcza-
sem, jak już wspomniano, wielu badaczy stoi na stanowisku, że stopy zwrotu są częś-
ciowo prognozowalne przede wszystkim w dłuższych horyzontach czasowych. Opisane 
poniżej badania uwzględniają takie właśnie podejście, koncentrując się na możliwości 
prognozowania rynkowych stóp zwrotu z indeksów akcji notowanych na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych w Warszawie na podstawie szerokiej grupy rozpatrywanych w lite-
raturze wskaźników wyceny oraz stosunku cen akcji do ogólnego poziomu aktywności 
gospodarczej w różnych horyzontach czasowych. 

Metody analizy i dane

Badano zależność pomiędzy wartościami danego wskaźnika wyceny a przyszłymi stopa-
mi zwrotu z indeksu w horyzoncie roku, 3, 5 i 10 lat, w postaci następującego równania 
regresji:

rt,h = α + βhxt + ut,h , dla h = 1, 3, 5, 10
gdzie rt,h  oznacza realną h-okresową logarytmiczną stopę zwrotu z indeksu w mo-

mencie t, zaś xt logarytmem naturalnym zmiennej predykcyjnej (wskaźnika wyceny) 
obserwowanej w momencie t. W roli zmiennych predykcyjnych przyszłych stóp zwro-
tu rozpatrzono następującą grupę wskaźników wyceny: cena do zysku za ostatnie 4 
kwartały (P/E), cena do prognozowanego zysku na następne 4 kwartały (BEst P/E)1, 
cena do średnich zysków z 10 lat (CAPE), cena do EBITDA za ostatnie 4 kwartały, stopa 
dywidendy rocznej (D/P), cena do wartości księgowej (P/BV), cena do przychodów ze 
sprzedaży za ostatnie 4 kwartały (P/S) oraz cena do wartości przepływów pieniężnych 
za ostatnie 4 kwartały (P/CF). Oprócz rynkowych wskaźników wyceny, w roli predykto-
ra przyszłych stóp zwrotu zbadano również relację poziomu koniunktury giełdowej do 
ogólnego poziomu aktywności gospodarczej. W tym celu skonstruowano dodatkowy 
wskaźnik, dzieląc wartość indeksu przez wartość produktu krajowego brutto w ubie-
głym kwartale (P/GDP). Rozpatrywane są więc realne stopy zwrotu z uwzględnieniem 
dywidend w czterech różnych horyzontach czasowych: jednoroczne, 3-letnie, 5-letnie 
i 10-letnie.

1 Bloobberg Estimate P/E to wskaźnik odzwierciedlający konsensus prognoz menagerów sprzedaży ankieto-
wanych przez Bloomberga.
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Wartości indeksów giełdowych WIG oraz MSCI Poland oraz rynkowych wskaźni-
ków wyceny obliczonych dla tych indeksów pozyskano z  bazy danych Bloomberga. 
Zgodnie z  informacją podaną przez bank Morgan Stanley w specyfikacji tego indek-
su, pokrywa on około 85% polskiego rynku akcji. Dane dla indeksów o  miesięcznej 
częstotliwości obejmują okres od stycznia 1995 roku do grudnia 2019 roku. Policzony 
współczynnik korelacji liniowej pomiędzy miesięcznymi notowaniami obu indeksów 
(MSCI w  wersji Total Return, w  walucie krajowej) w  badanym okresie wynosi 99%. 
Oznacza to, że indeks MSCI Poland niesie prawie identyczną informację o stanie ko-
niunktury giełdowej co notowania WIG. Z naszego punktu widzenia posiada jednak 
tę zaletę, że szeregi czasowe dla kilku wskaźników (P/E, BEst P/E, CAPE, P/EBITDA, D/P, 
P/BV, P/S), są dłuższe niż w  przypadku WIG i  jedynie dla wskaźnika P/CF notowania 
są krótsze o 12 miesięcy. Dane o PKB w ujęciu kwartalnym, skorygowane o czynniki 
sezonowe, pochodzą z bazy danych OECD. Dane dotyczące wartości indeksów i PKB 
urealniono wskaźnikiem inflacji CPI. 

Struktura danych użytych w regresji generuje statystyczny problem nakładających 
się okresów (overlaping periods). Na przykład w  przypadku jednorocznych stóp zwro-
tu obliczanych z  miesięczną częstotliwością, 11 z  12 miesięcy to te same miesiące co 
w  przypadku poprzedniej jednorocznej stopy zwrotu. Skutkuje to występowaniem 
średniej ruchomej w składniku losowym regresji i obciążeniem estymatora jego warian-
cji oraz błędów szacunku parametrów w metodzie najmniejszych kwadratów, powodu-
jąc z reguły ich niedoszacowanie [Hansen, Hodrick 1980; Kirby 1997]. Problem ten jest 
szeroko dyskutowany w literaturze [np. Harri, Brorsen 2009]. Zaproponowano różnorod-
ne statystyczne korekty w stosunku do tradycyjnych technik regresji celem uzyskania 
nieobciążonych błędów standardowych oraz t-statystyk. Powszechnie stosowane są 
estymatory z klasy HAC (heteroskedasticity and autocovariance consistent), czyli zgodne 
estymatory macierzy kowariancji odporne na heteroskedastyczność i  autokorelację, 
z których najczęściej wykorzystywane w tym kontekście to estymator Newey’a-Westa 
(NN) [Newey, West 1987] oraz Hansena-Hodricka (HH) [Hansen, Hodrick 1980]. W prze-
prowadzonym badaniu do wyznaczenia empirycznych poziomów istotności (p-value) 
dla oszacowanych parametrów βh, obok tradycyjnej oceny istotności w metodzie OLS, 
stosujemy również oba wymienione estymatory HAC. Procedury te wykonano przy uży-
ciu programów Eviews i Gretl.
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Rezultaty badania empirycznego

W tabeli 1 przedstawiono wyniki badania dla indeksu WIG.

Tabela 1. Wyniki regresji dla przyszłych stóp zwrotu z WIG w różnych horyzontach 
czasowych

p-values

x h obs. korelacja βh OLS NW HH R^2

P/E 1 188 0,069 0,0200 0,3446 0,2626 0,3752 0,005

P/E 3 164 0,058 0,0071 0,4586 0,5170 0,5984 0,003

P/E 5 140 0,195 0,0118 0,0337 0,1757 0,2439 0,038

P/E 10 80 0,265 0,0055 0,0717 0,1899 0,2854 0,070

Best P/E 1 162 -0,260 -0,3845 0,0008 0,0578 0,1180 0,067

Best P/E 3 138 -0,575 -0,2428 0,0000 0,0000 0,0003 0,331

Best P/E 5 114 -0,570 -0,1638 0,0000 0,0003 0,0042 0,325

Best P/E 10 54 -0,683 -0,0837 0,0000 0,0000 0,0010 0,466

CAPE 1 123 -0,772 -0,9288 0,0000 0,0000 0,0000 0,596

CAPE 3 99 -0,816 -0,2568 0,0000 0,0000 0,0000 0,667

CAPE 5 75 -0,898 -0,2372 0,0000 0,0000 0,0001 0,807

CAPE 10

P/EBITDA 1 212 -0,473 -0,6796 0,0000 0,0004 0,0049 0,223

P/EBITDA 3 188 -0,562 -0,3856 0,0000 0,0000 0,0001 0,316

P/EBITDA 5 164 -0,564 -0,2823 0,0000 0,0000 0,0008 0,318

P/EBITDA 10 104 -0,682 -0,1171 0,0000 0,0000 0,0000 0,465

DY 1 204 -0,142 -0,0704 0,0421 0,2243 0,3387 0,020

DY 3 180 -0,477 -0,1087 0,0000 0,0003 0,0053 0,227

DY 5 156 -0,253 -0,0394 0,0014 0,1710 0,2954 0,064

DY 10 96 -0,400 -0,0263 0,0000 0,0711 0,1626 0,160

P/BV 1 212 -0,358 -0,3573 0,0000 0,0536 0,1422 0,128

P/BV 3 188 -0,471 -0,2243 0,0000 0,0000 0,0015 0,222

P/BV 5 164 -0,633 -0,2251 0,0000 0,0000 0,0000 0,401

P/BV 10 104 -0,862 -0,1109 0,0000 0,0000 0,0000 0,743

P/S 1 212 -0,433 -0,4106 0,0000 0,0101 0,0483 0,188
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p-values

x h obs. korelacja βh OLS NW HH R^2

P/S 3 188 -0,654 -0,2935 0,0000 0,0000 0,0000 0,428

P/S 5 164 -0,840 -0,2699 0,0000 0,0000 0,0000 0,705

P/S 10 104 -0,887 -0,0925 0,0000 0,0000 0,0000 0,787

P/C 1 288 -0,154 -0,0809 0,0090 0,2714 0,3915 0,024

P/C 3 264 -0,202 -0,0498 0,0010 0,1430 0,2570 0,041

P/C 5 240 -0,275 -0,0508 0,0000 0,0164 0,0655 0,075

P/C 10 180 -0,612 -0,0387 0,0000 0,0000 0,0006 0,374

P/GDP 1 285 -0,476 -0,4912 0,0000 0,0006 0,0031 0,227

P/GDP 3 261 -0,676 -0,3276 0,0000 0,0000 0,0003 0,458

P/GDP 5 237 -0,856 -0,3024 0,0000 0,0000 0,0001 0,733

P/GDP 10 177 -0,772 -0,0862 0,0000 0,0000 0,0000 0,596

Uwaga: regresji 10-lenich zrealizowanych stóp zwrotu względem wskaźnika CAPE nie rozpatrzono z uwa-

gi na zbyt krótki szereg obserwacji.

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 1, występują różnice, czasem dość zna-
czące, pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami, jednak można też sformułować pewne 
ogólne wnioski. Po pierwsze, zwracają uwagę dość wysokie wartości R 2̂ w  ogólnym 
przekroju estymowanych linii regresji, dla niektórych wskaźników sięgające nawet po-
ziomów z przedziału 70–80%. Po drugie, w przypadku większości wskaźników zdolności 
predykcyjne są wyższe dla zwrotów w długich horyzontach czasowych (5-, 10-letnich), niż 
w krótszych (rok, 3 lata), co potwierdza postawioną we wstępie hipotezę badawczą i jest 
zgodne z wynikami badań dla krajów wysoko rozwiniętych. W roli predyktora przyszłych 
stóp zwrotu szczególnie dobrze sprawdza się wskaźnik odnoszący wartości indeksu do 
ogólnego poziomu aktywności gospodarczej (PKB z ubiegłego kwartału). Objaśnia on taki 
sam wyjątkowo wysoki procent zmienności przyszłych długookresowych stóp zwrotu, 
jak i najlepsze w tej roli tradycyjne wskaźniki wyceny. Wyjątkowo dobre własności pro-
gnostyczne odnotowano w przypadku wskaźnika cena/zysk Shillera (CAPE) i tylko nieco 
słabsze dla wskaźnika cena do prognozowanych zysków (BEst P/E) – choć w przypadku 
tych wskaźników liczba obserwacji, którymi dysponujemy jest znacząco niższa niż dla 
pozostałych, dlatego do uzyskanych rezultatów należy podchodzić wyjątkowo ostroż-
nie. Tak samo bardzo dobre rezultaty otrzymano dla wskaźnika cena/sprzedaż, na który 
w innych badaniach dotyczących prognozowalności stóp zwrotu nie zwrócono większej 
uwagi, a także bardzo popularnego wskaźnika cena do wartości księgowej. Znacząca jest 
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różnica pomiędzy wskaźnikami cena do EBITDA i cena do zysku. O ile w pierwszym przy-
padku współczynniki regresji są istotne dla wszystkich badanych horyzontów czasu oraz 
współczynniki R 2̂ dość wysokie, o tyle w drugim nie stwierdzono w zasadzie własności 
prognostycznych badanego wskaźnika. Co prawda w przypadku obu wskaźników dyspo-
nujemy różną liczbą obserwacji (szereg czasowy dla EBITDA jest dłuższy), ale wydaje się, że 
przyczyny odmiennych wyników regresji należy szukać raczej w specyfice kategorii zysku 
księgowego, który w porównaniu z zyskami operacyjnymi jest bardziej podatny na mani-
pulację i zabiegi księgowe i którego zmiany z okresu na okres nie zawsze odzwierciedla-
ją zmiany faktycznej kondycji przedsiębiorstwa. Nieco zaskakujące wyniki uzyskano dla 
stopy dywidendy, bowiem wskaźnik ten wykazuje pewne własności prognostyczne, lecz 
w kierunku przeciwnym do oczekiwanego. Wysokie poziomy relacji dywidendy do ceny 
akcji prognozują bowiem niskie stopy zwrotu, czyli powolny wzrost lub spadek cen, a nie 
jak można by się spodziewać ich przyśpieszony wzrost powodujący powrót wskaźnika do 
wartości średnich w długim horyzoncie czasu. Kłóci się to z logiką zależności leżącą u pod-
staw badanych własności prognostycznych wskaźników wyceny, wynikami innych badań 
cytowanymi w części „Prognozowalność stóp zwrotu z akcji – przegląd badań” w niniej-
szym artykule oraz rezultatami uzyskanymi przez nas dla pozostałych wskaźników, zgod-
nymi z założoną logiką. Należy pamiętać, że w badaniu posłużono się całkowitymi stopami 
zwrotu z uwzględnieniem wypłacanych dywidend, a nie wyłącznie stopami wzrostu cen 
akcji. Wysokie wartości stopy dywidendy mogą bowiem częściowo prognozować niższe 
poziomy tej relacji w przyszłości, co skutkuje ujemnym wpływem na przyszłe całkowite 
stopy zwrotu. Kwestia ta wymaga głębszego wglądu i może być podstawą dalszych pogłę-
bionych badań. Na koniec należy zwrócić uwagę na różnice w ocenie istotności parame-
tru regresji dla różnych estymatorów: standardowego estymatora metody najmniejszych 
kwadratów (OLS) oraz obu zgodnych estymatorów heteroskedastyczności i aukorelacji, tj. 
Newey-Westa (NW) i Hansena-Hodricka (HH). W niektórych przypadkach estymator OLS 
nie doszacowuje wariancji składnika losowego i wielkości błędu standardowego, przez co 
otrzymane wartości p-value są zaniżone i mogą prowadzić do błędnych wniosków staty-
stycznych. Estymator HH daje przy tym na ogół wyższe wskazania p-value niż estymator 
NW, czyli mamy do czynienia z bardziej restrykcyjnym podejściem do stwierdzania istot-
ności parametru regresji. Z taką sytuacją mamy do czynienia na przykład w przypadku re-
gresji 5-letnich i 10-letnich stóp zwrotu względem wskaźnika P/E, gdzie parametry regresji 
są istotne statycznie na odpowiednio 5% i 10% poziomie ufności w świetle estymatora 
OLS, zaś zgodnie ze wskazaniami estymatorów NW i HH już nie. Inne przykłady tego typu 
to regresje rocznych stóp zwrotu względem wskaźników BEst P/E oraz P/C lub też dla jed-
norocznych i trzyletnich stóp zwrotu i stopy dywidendy.

Tabela 2 przedstawia wyniki badania dla indeksu MSCI Poland.
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Tabela 2. Wyniki regresji dla przyszłych stóp zwrotu z MSCI Poland w różnych  
horyzontach czasowych

p-values

x h obs. korelacja βh OLS NW HH R^2

P/E 1 287 0,046 0.0207 0,4338 0.6743 0.7361 0,002

P/E 3 263 0,291 0,0597 0,0000 0.0133 0.0751 0,085

P/E 5 239 0,477 0,0688 0,0000 0.0000 0.0030 0,227

P/E 10 179 0,241 0,0126 0,0012 0.0315 0.1145 0,058

Best P/E 1 164 -0,194 -0,2792 0,0130 0,1544 0.2316 0,038

Best P/E 3 140 -0,500 -0,2230 0,0000 0,0000 0.0006 0,250

Best P/E 5 116 -0,413 -0,1073 0,0000 0,0226 0.0711 0,170

Best P/E 10 56 -0,559 -0,0816 0,0000 0,0009 0.0094 0,313

CAPE 1 154 -0,522 -0,6103 0,0000 0.0074 0.0531 0,273

CAPE 3 130 -0,763 -0,2769 0,0000 0.0000 0.0000 0,582

CAPE 5 106 -0,806 -0,1822 0,0000 0.0000 0.0000 0,650

CAPE 10 49 -0,968 -0,1251 0,0000 0.0000 0.0000 0,937

P/EBITDA 1 288 -0,247 -0,1858 0,0000 0,0198 0,0668 0,061

P/EBITDA 3 264 -0,485 -0,1676 0,0000 0,0002 0,0039 0,236

P/EBITDA 5 240 -0,442 -0,1034 0,0000 0,0000 0,0022 0,196

P/EBITDA 10 180 -0,311 -0,0252 0,0000 0,0144 0,0590 0,097

DY 1 279 0,028 0,0104 0,6285 0.8333 0.8699 0,001

DY 3 258 -0,139 -0,0231 0,0255 0.3913 0.5487 0,019

DY 5 235 -0,069 -0,0079 0,2930 0.5661 0.6782 0,005

DY 10 179 -0,246 -0,0117 0,0009 0.1519 0.2955 0,061

P/BV 1 288 -0,349 -0,3709 0,0000 0,0069 0.0387 0,122

P/BV 3 264 -0,470 -0,2325 0,0000 0,0000 0.0001 0,221

P/BV 5 240 -0,470 -0,1694 0,0000 0,0000 0.0001 0,221

P/BV 10 180 -0,771 -0,1043 0,0000 0,0000 0.0000 0,595

P/S 1 288 -0,313 -0,3209 0,0000 0,0086 0.0411 0,098

P/S 3 264 -0,518 -0,2449 0,0000 0,0000 0.0001 0,269

P/S 5 240 -0,638 -0,2031 0,0000 0,0000 0,0000 0,407

P/S 10 180 -0,726 -0,0849 0,0000 0,0000 0,0000 0,527

P/C 1 263 -0,120 -0,0566 0,0510 0.2380 0.3600 0,015
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p-values

x h obs. korelacja βh OLS NW HH R^2

P/C 3 239 -0,548 -0,1228 0,0000 0.0001 0.0027 0,300

P/C 5 215 -0,382 -0,0605 0,0000 0.0037 0.0290 0,146

P/C 10 155 -0,425 -0,0270 0,0000 0.0004 0.0101 0,180

P/GDP 1 285 -0,296 -0,2049 0,0000 0,0080 0.0402 0,088

P/GDP 3 261 -0,530 -0,1833 0,0000 0,0000 0.0000 0,281

P/GDP 5 237 -0,656 -0,1746 0,0000 0,0000 0.0000 0,431

P/GDP 10 177 -0,542 -0,0584 0,0000 0,0000 0.0000 0,294

Źródło: opracowanie własne.

Jak już zaznaczono, dla wielu wskaźników wyceny (P/E, CAPE, P/EBITDA, D/P, P/BV, P/S) 
w przypadku indeksu MSCI Poland dysponujemy większą liczbą obserwacji niż w przypad-
ku WIG i dlatego do uzyskanych wyników można przykładać większą wagę. Ogólny obraz 
zależności pomiędzy wartościami wskaźników a przyszłymi zwrotami z indeksu MSCI jest 
podobny jak dla WIG-u, różnice dotyczą kwestii szczegółowych. W większości przypad-
ków, gdy zależność pomiędzy wskaźnikiem wyceny a przyszłymi zwrotami jest wyraźna 
i silna, objaśniany procent zmienności przyszłych zwrotów jest nieco niższy dla indeksu 
MSCI niż dla WIG – tak jest w przypadku wskaźników ceny do prognozowanych zysków, 
ceny do zysków uśrednionych (CAPE), ceny do EBITDA, ceny do wartości księgowej, ceny 
do sprzedaży oraz ceny do PKB. W przypadku wskaźnika cena/produkcja przemysłowa za-
leżność jest silniejsza dla 3- i 5-letnich stóp zwrotu i słabsza dla rocznych i 10-letnich.

Nieco zaskakująca co do kierunku jest ujemna zależność pomiędzy stopą dywidendy 
a przyszłymi zwrotami z WIG, która nie ujawnia się w przypadku indeksu MSCI. Wystę-
puje natomiast, równie nieoczekiwana, dodatnia zależność pomiędzy wskaźnikiem cena 
do zysku a przyszłymi stopami zwrotu, szczególnie w horyzoncie 5-letnim, choć również 
3- i 10-letnim, której nie stwierdzono w badaniu dla WIG-u. Oznacza to, że wysokie ceny 
akcji w stosunku do raportowanych zysków księgowych zapowiadają dalszy względnie 
szybki wzrost cen, co będzie powodować dalsze wzrosty wskaźnika P/E, o ile tylko w ta-
kim samym lub wyższym tempie jak ceny nie rosną również zyski spółek. Dynamika tych 
zależności zasługuje na dalsze, bardziej szczegółowe zbadanie.

Uwagi końcowe

Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdziły dość wyraźnie przyjętą hipotezę badaw-
czą o występowaniu istotnych zależności statystycznych pomiędzy wartościami szeregu 
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rynkowych wskaźników wyceny a przyszłymi zrealizowanymi stopami zwrotu z indeksów 
szerokiego rynku w Polsce, wskazując tym samym na własności prognostyczne tych wskaź-
ników szczególnie w dłuższym horyzoncie czasu. Potwierdziły się tym samym zależności 
obserwowane od lat, choć nie bez kontrowersji, w szeregu studiów dla krajów wysoko roz-
winiętych. Najciekawszy wniosek z przeprowadzonej analizy jest taki, że w roli predyktora 
przyszłych stóp zwrotu szczególnie dobrze sprawdza się wskaźnik odnoszący wartości in-
deksu do ogólnego poziomu aktywności gospodarczej (PKB z ubiegłego kwartału). Objaś-
nia on taki sam wyjątkowo wysoki procent zmienności przyszłych długookresowych stóp 
zwrotu, jak najlepsze w tej roli tradycyjne wskaźniki wyceny. Wśród nich najlepsze własno-
ści prognostyczne wykazano w przypadku wskaźnika cena do przychodów ze sprzedaży, 
na który w badaniach dla innych rynków nie zwrócono większej uwagi, a także wskaźników 
cena do wartości księgowej (szczególnie w przypadku WIG-u), cena do EBITDA i przede 
wszystkim CAPE Shillera oraz cena do zysków prognozowanych, choć w  tych ostatnich 
dwóch przypadkach do uzyskanych wyników należy podchodzić z dużą ostrożnością ze 
względu na relatywnie krótkie szeregi obserwacji. Z kolei żadną lub nietypową co do kie-
runku zależności zdolność prognostyczną okazały się mieć często rozpoznawane w litera-
turze takie popularne wskaźniki, jak stopa dywidendy czy cena do zysku za ostatnie cztery 
kwartały.

Czasami bardzo wysokie miary dopasowania modelu do danych (R 2̂) wykazane 
w badaniu dla szeregu wskaźników mogą być przesłanką do wykorzystania tych zależno-
ści w modelach prognostycznych, użytecznych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 
szczególnie w przypadku inwestycji długoterminowych oraz w szacowaniu oczekiwanego 
zwrotu rynkowego przy wycenach fundamentalnych. Oczekiwania co do ich skuteczności 
muszą jednak brać pod uwagę fakt, że w przypadku Polski, w porównaniu z innymi krajami 
o długiej historii rynku kapitałowego, dysponujemy wciąż relatywnie krótkim szeregiem 
danych rynkowych, w dodatku obejmujących największy od dekad światowy kryzys finan-
sowy, w przypadku którego wyostrza się klasyczny schemat wysokie wyceny przed i niskie 
zwroty po wybuchu kryzysu, co mogło obciążyć uzyskane rezultaty. 
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pliance in the world, as well as to evaluate solutions adopted in this respect in Poland in the 

perspective of their adaptation to native conditions. The assessment criterion determined 

the focus of the analysis on the benefits of entering into a cooperation agreement.

New cooperation-oriented procedures provide for a faster, simpler and cheaper tax agre-

ement procedure, but due to their high access threshold, internal complexity and the requi-

red high level of transparency, they are unlikely to contribute to the dissemination of this 
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Wstęp

Od 1 lipca 2020 r. do Ordynacji podatkowej wprowadzono nową konsensualną for-
mę działania organów podatkowych w ramach Programu współdziałania, która może 
przyczynić się do szybszego i  skuteczniejszego załatwiania spraw podatkowych. 
Program współdziałania sięga do koncepcji organizacji systemu podatkowego pro-
ponowanej przez OECD, czyli Horizontal Monitoring Compliance. Współdziałanie to 
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opiera się na zasadzie dobrowolności i zaufania zarówno organu podatkowego, jak 
i podatnika. Z założenia kierowane jest do dużych, strategicznych – z punktu widze-
nia gospodarki i  finansów państwa – podatników. Taki model współpracy z  podat-
nikiem został już wdrożony w  kilkudziesięciu państwach na świecie [Ministerstwo 
Finansów 2020].

Celem opracowania jest przedstawienie istoty i ewolucji Programów współdziała-
nia na świecie, a także ocena przyjętych w tym zakresie rozwiązań w Polsce w perspek-
tywie ich adaptacji do rodzimych warunków. Kryterium oceny przesądziło o koncen-
tracji analizy na korzyściach wynikających z przestąpienia do umowy o współdziałanie. 
W opracowaniu przeprowadzono zatem analizę porównawczą w zakresie przyjętych 
na świecie Programów współdziałania oraz analizę normatywną w odniesieniu do roz-
wiązań wprowadzonych w  Polsce przepisami Ordynacji podatkowej. Sformułowano 
przy tym wnioski o charakterze de lege lata. 

Istota i stosowanie Programu współdziałania na świecie

Program współdziałania (co-operative compliance) można definiować jako opartą na 
zaufaniu i dobrowolnym przestrzeganiu prawa relację między podatnikami i organa-
mi podatkowymi, prowadzącą do zapłaty podatku we właściwej wysokości i wyma-
ganym terminie [Huiskers-Stoop, Gribnau 2019, s. 66]. Co do zasady, korzyścią z pro-
gramu dla administracji podatkowej są niższe koszty wymiaru i  poboru podatków 
oraz lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów, a dla podatników (większa) pew-
ność prawa w czasie rzeczywistym i brak kontroli następujących kilka lat po zakoń-
czeniu roku podatkowego. Są to programy wymagające wobec podatnika (zob. tabe-
la 1), oparte na zasadzie dobrowolności, oferujące w zamian preferencje niedostępne 
dla pozostałych podatników. Adresowane są one zazwyczaj jedynie do największych 
podatników o  kluczowym znaczeniu dla gospodarki kraju i  finansów państwa. Jak 
dotąd tylko program holenderski oferuje ten rodzaj współpracy nie tylko dużym po-
datnikom, lecz także średnim i małym [Bronżewska, Majdańska 2019a, ss. 44–51].

Dla upowszechnienia tej instytucji kluczową rolę odegrały trzy publikacje OECD:
 · Study into the Role of Tax Intermediaries [OECD 2008]

W  raporcie tym zdefiniowano, w  odniesieniu do co-operative compliance, wyma-
gania względem organów podatkowych oraz samych podatników. W  przypadku 
organów podatkowych wskazano na świadomość biznesową, bezstronność, pro-
porcjonalność, transparentność oraz responsywność, natomiast w przypadku po-
datników – transparentność i gotowość do udzielenia informacji. W nomenklaturze 
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międzynarodowej program ten nazywano wówczas enhanced relationship (wzmoc-
niona współpraca) [OECD 2008, s. 40].

 · Co-operative Compliance: A  Framework: From Enhanced Relationship to Co-operative 
Compliance [OECD 2013]
W  raporcie tym wyjaśniono zmianę nazwy z  enhanced relationship (wzmocniona 
współpraca) na co-operative compliance (Program współdziałania), która lepiej odda-
je istotę programu, wskazując na wymóg przestrzegania prawa i współpracę z orga-
nem podatkowym. Podkreślono w nim także znaczenie ram wewnętrznego nadzoru 
podatkowego dla powodzenia tego programu [OECD 2013, s. 16, 57–63].

 · Co-operative Tax Compliance: Building Better Tax Control Frameworks [OECD 2016]
Celem tego raportu było zdefiniowanie wytycznych pomocnych przy projektowaniu 
i obsłudze ram wewnętrznego nadzoru podatkowego [OECD 2016, s. 7].
Coraz częściej stosowane na świecie programy co-operative compliance, jako niere-

strykcyjna (miękka) metoda oddziaływania na podatnika, stanowią ofertę konkurencyj-
ną wobec agresywnej optymalizacji podatkowej. Pierwsze modele Programów współ-
działania, jako rozwiązań pilotażowych bądź determinowanych prawnie, zainicjowano 
na początku XXI w. Pionierami tej procedury były Australia (2001), Republika Południo-
wej Afryki (2004), a także Holandia, Irlandia i USA (2005). W 2013 r. programy współdzia-
łania były wdrożone, wdrażane lub planowane w 24 państwach, a w 2017 r. – już w 37 
[OECD 2013, ss. 22–24; OECD 2019, s. 54]. W 2017 r. większość programów była już za-
implementowana (22), a 15 z nich było w trakcie implementacji lub w sferze planowa-
nia (zob. rysunek 1). Programy te są różnie nazywane, różnią się ujęciem normatywnym 
i wykazują odmienne zakresy podmiotowe. Są jednak w dużym stopniu do siebie po-
dobne w odniesieniu do swoich cech charakterystycznych oraz wymagań w stosunku 
do ich uczestników (zob. tabela 1). 
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Rysunek 1. Status implementacji Programów współdziałania w 2017 r. 

Dane dla 58 rozwiniętych i rozwijających się państw uwzględnionych w statystykach OECD.

Źródło: opracowanie własne na podstawie OECD [2019, s. 54].

Tabela 1. Cechy i wymagania Programów współdziałania wdrożonych i planowanych 
w 2017 r.

Wyszczególnienie Liczba

Cechy charaktery-
styczne programu

Ujawnianie istotnych kwestii podatkowych przez podatnika w cza-
sie rzeczywistym 26

  Rozwiązywanie istotnych problemów podatkowych w czasie 
rzeczywistym 25

  Transparentność administracji podatkowej dotycząca planu audy-
tu itp. 22

  Większa pewność podatkowa podatnika 28

  Inne 11

Wymagania doty-
czące uczestnictwa

Wieloaspektowe zaangażowanie podatnika 24

Nierozwiązane problemy muszą być rozstrzygnięte 16

  Wymagane ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego 18

  Brak zaległości podatkowych 10

  Inne 14

Dane dla 37 rozwiniętych i  rozwijających się państw uwzględnionych w  statystykach OECD, które 

w 2017 r. wdrożyły, wdrażały lub planowały wdrożyć Program współdziałania.

Źródło: opracowanie własne na podstawie OECD [2019, s. 54].
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Do 2020 r. Programy współdziałania (o  różnych formalnych nazwach) wdrożyło 13 
państw europejskich, w tym Polska (od 1 lipca 2020 r.). Większość z nich była implemen-
towana w  II dekadzie XXI w., a  część z  nich była i  jest poprzedzona programem pilo-
tażowym (zob. tabela 2). Przykładowo, w Austrii taki program pilotażowy realizowano 
w latach 2011–2016 i dopiero w następstwie jego pozytywnej ewaluacji przez Minister-
stwo Finansów został on od 1 stycznia 2019 r. dodany do austriackiej ordynacji podat-
kowej. Również w Belgii wprowadzenie co-operative compliance poprzedza 2-letnia faza 
pilotażowa, która rozpoczęła pod koniec 2018 roku [Bronżewska, Majdańska 2019b, s. 
102]. Dane te nie odzwierciedlają jednak faktycznego upowszechnienia tej inicjatywy, 
gdyż w niektórych państwach formalnie nie obowiązują Programy współdziałania, jed-
nak przewidziane jest specjalne traktowanie dużych podatników bądź takie inicjatywy 
są podejmowane na szczeblu regionalnym lub lokalnym. Przykładowo Niemcy na po-
ziomie federacji nie zaimplementowały Programu współdziałania, ale w 2012 r. Dolna 
Saksonia wprowadziła taki instrument dla dużych przedsiębiorstw w przypadku kontroli 
podatkowych [OECD 2013, s. 22]. 

Tabela 2. Programy współdziałania w państwach europejskich w 2020 r.

Państwo Rok początkowy Oryginalna lub anglojęzyczna nazwa programu

Austria 2011
2019

Program pilotażowy
Horizontal monitoring

Belgia 2018 Program pilotażowy

Chorwacja 2016 Cooperative compliance program; Cooperative com-
pliance framework

Dania 2008
2012

Program pilotażowy
Co-operative compliance model

Francja 2013 Relationship of trust

Hiszpania
2010

2016

Code of good tax practices (Código de Buenas 
Prácticas
Tributarias);
Tax law expanded with regard to good governance

Holandia 2005
2012

Program pilotażowy
Cooperative compliance program; Horizontal monitoring

Irlandia 2005 Cooperative compliance programme
Polska 01.07.2020 Umowa o współdziałanie

Rosja 2012
2015

Program pilotażowy
Cooperative compliance program; Tax monitoring

Szwecja 2012 Co-operative compliance model
Wielka Brytania 2006 Framework for Cooperative Compliance
Włochy 2015 Regime di adempimento collaborativo

Źródło: opracowanie własne na podstawie OECD [2013, ss. 22–24]; Bronżewska, Majdańska [2019b, 

s. 100]; Huiskers-Stoop, Gribnau [2019, s. 67].
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Współdziałanie i porozumienia podatkowe w Polsce

Od 1 lipca 2020 r. do ustawy Ordynacja podatkowa wprowadzono instytucję współdzia-
łania, w ramach którego możliwe jest zawieranie na preferencyjnych zasadach porozu-
mień podatkowych. Jest to proceduralny instrument konsensualnej współpracy orga-
nów podatkowych z  podatnikami (co-operative compliance), a  wprowadzone przepisy 
przewidują współpracę na zasadzie dobrowolności i zaufania [Dzwonkowski 2019, s. 3]. 
W tabeli 3 przedstawiono strukturę i zakres regulacji tej procedury. 

Tabela 3. Struktura działu IIB Współdziałanie w Ordynacji podatkowej oraz zakres 
jego regulacji

Tytuł rozdziału Zakres przepisów Zakres regulacji

Rozdział 1
Umowa o współdziałanie art. 20s – art. 20za

·· cel, zakres podmiotowy i przedmiotowy, 
warunki, forma oraz czas zawarcia umowy,

·· obowiązki stron umowy,
·· warunki wypowiedzenia umowy.

Rozdział 2
Porozumienia podatkowe art. 20zb – art. 20zf

·· zakres przedmiotowy porozumień, 
·· zasady zawierania i wypowiadania 

porozumień,
·· zakres i zasady ochrony z tytułu zastosowania 

się do porozumień.

Rozdział 3
Audyt podatkowy art. 20zg – art. 20zq

·· rodzaje, cele, zasady i zakres audytu 
podatkowego,

·· zasady postępowania z dokumentami 
i informacjami zawierającymi tajemnicę 
przedsiębiorstwa,

·· korzyści wynikające z zastosowania się do 
zaleceń audytu podatkowego,

·· uprawnieni do przeprowadzania audytu 
podatkowego,

·· cele niezależnego audytu funkcji 
podatkowej,

·· zakres podmiotowy niezależnych audytorów 
podatkowych.

Rozdział 4
Przepisy wspólne art. 20zr

·· odesłania do odpowiedniego stosowania 
niektórych przepisów Ordynacji podatkowej 
w celu zawarcia i wykonywania umowy 
o współdziałanie, porozumień podatkowych 
oraz audytu podatkowego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm., Dział IIB, art. 20s–20zr].

Celem umowy o  współdziałanie jest zapewnienie przestrzegania przez podatnika 
przepisów prawa podatkowego w  warunkach przejrzystości podejmowanych działań 
oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia między organem podatkowym a podatnikiem, 
przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez niego działalności. Podpisanie umowy 
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o  współdziałanie jest poprzedzone procesem weryfikacji dojrzałości mechanizmów sa-
mokontroli podatkowej wdrożonej przez podatnika oraz poprawności dotychczasowego 
realizowania obowiązków podatkowych w ramach wstępnego audytu podatkowego [Dz. 
U. z 2019 r., poz. 900 ze zm., art. 20s §2 i §4].

Możliwość zawarcia umowy o  współdziałanie została ograniczona jednak jedynie 
do największych podmiotów, których wartość przychodu wykazana w zeznaniu podat-
kowym uregulowanym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w po-
przednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro [Dz. U. z 2019 r., 
poz. 900 ze zm., art. 20s § 3]. Według autorów projektu przyjęty próg pozwoli wyłonić 
z  całej populacji podatników podmioty o  istotnym wpływie zarówno na gospodarkę, 
jak i dochody budżetu państwa. Z danych z zeznań podatkowych wynika, że warunek 
przychodów spełnia obecnie około 2,5 tys. podatników, którzy odpowiadają za ponad 
50% podatku należnego wykazanego przez wszystkich podatników dokonujących rozli-
czenia podatku dochodowego od osób prawnych [Druk nr 3788, s. 47].

W  ramach umowy o  współdziałanie Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) 
może zawrzeć z podatnikiem, w formie pisemnej, porozumienie podatkowe w zakresie 
objętym tą umową w sprawie [Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm., art. 20zb]:

 · interpretacji przepisów prawa podatkowego, 
 · ustalania cen transferowych, 
 · braku zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, 
 · wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowe-

go w podatku dochodowym od osób prawnych, 
 · a  także innej sprawie, niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy 

o współdziałanie.
Zawarcie umowy o współdziałanie nie pozbawia podatnika możliwości skorzystania 

z innych instytucji prawa podatkowego, stwarza jednak sposobność szybszego pozna-
nia wiążącego stanowiska KAS i ewentualnego szybszego rozwiązania sporu. W założe-
niach projektodawców, porozumienia podatkowe mają stanowić nową elastyczną formę 
uzgodnienia z Szefem KAS stanowiska, nie wymagającą przeprowadzania całej proce-
dury związanej z danym instrumentem prawnym, takim jak interpretacja indywidualna, 
opinia zabezpieczająca czy uprzednie porozumienie cenowe [Druk nr 3788, s. 56].

W  przypadku porozumienia podatkowego w  sprawie ustalania cen transferowych 
odpowiednie zastosowanie mają następujące przepisy ustawy o rozstrzyganiu sporów 
dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień ce-
nowych [Dz. U. z 2019 r., poz. 2200]: art. 83 (zakres przedmiotowy), art. 85 (ograniczenie 
przedmiotowe), art. 86–87 (rodzaje porozumień), art. 88 (zasady postępowania w przy-
padku braku zgody organu zagranicznego), art. 90 ust. 1 i  3 (zakres wniosku), art. 92 
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(możliwość zmiany zakresu wniosku), art. 95 ust. 1–6 i ust. 8 (zasady odnowienia poro-
zumienia i ograniczenie czasu trwania porozumienia), art. 96 (podmioty, którym dorę-
czane jest porozumienie), art. 98–100 (opłaty), art. 105 ust. 1 i 3 (przesłanki wygaśnię-
cia porozumienia), art. 106 ust. 1 i 3 (podstawa do zmiany lub uchylenia porozumienia 
w przypadku zmiany stosunków gospodarczych) oraz art. 107 (sprawozdanie z realizacji 
porozumienia).

Preferencją w  przypadku opłat jest pobieranie ich dopiero po zawarciu porozu-
mienia i  w  połowie ich wysokości. Rozwiązanie to uzasadniono faktem transparen-
tności podatnika wobec KAS i  w  konsekwencji niższymi kosztami realizacji tej usługi 
[Druk nr  3788, s. 58]. Dodatkową zaletą jest także ograniczenie zakresu wymaganych 
dokumentów lub informacji do tych, których nie przekazano uprzednio Szefowi KAS 
w ramach umowy o współdziałanie lub audytu podatkowego. W konsekwencji zakres 
dokumentów i informacji niezbędnych do zawarcia porozumienia w sprawie cen trans-
akcyjnych, jak i w przypadku sprawozdania z takiego porozumienia, jest każdorazowo 
indywidualnie ustalany z podatnikiem i dostosowany do poziomu wiedzy o podatniku 
zgromadzonej w trakcie realizacji współpracy w ramach umowy o współdziałanie [Dz. U. 
z 2019 r., poz. 900 ze zm., art. 20zc § 4].

W  przypadku porozumienia podatkowego w  sprawie braku zasadności zastoso-
wania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (czyli art. 119a § 1 Ordynacji podat-
kowej), a  więc porozumienia mającego charakter opinii zabezpieczającej, również nie 
ma potrzeby stosowania wszystkich przepisów wymaganych dla wydania takiej opinii. 
Odesłania w tym zakresie zawężono jedynie do stosowania: art. 119x § 1 (określającego 
zakres dokumentów i informacji przekazywanych przez podatnika w celu uzyskania opi-
nii zabezpieczającej, przy czym obowiązek ten nie dotyczy dokumentów przekazanych 
uprzednio Szefowi KAS w ramach umowy o współdziałanie lub audytu podatkowego), 
art. 119y § 1 oraz art. 119za pkt 1 i  2 (określających zakres przedmiotowy opinii oraz 
ochrony prawnej z  niej wynikającej) oraz art. 119zc (regulującego opłatę za wniosek, 
przy czym pobiera się ją dopiero po zawarciu porozumienia, a nie standardowo w termi-
nie 7 dni od dnia złożenia wniosku i dodatkowo w połowie wysokości) [Dz. U. z 2019 r., 
poz. 900 ze zm., art. 20zc § 5]. W tym przypadku zastosowanie preferencji w zakresie 
opłaty uzasadniono transparentnością podatnika wobec KAS [Druk nr 3788, s. 57].

Natomiast porozumienie podatkowe dotyczące wysokości prognozowanego na na-
stępny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób 
prawnych związane jest z nową uproszczoną formą zaliczek na ten podatek. Podatnicy, 
którzy podpisali stosowne porozumienie, mogą bowiem wpłacać zaliczki miesięczne 
w danym roku podatkowym w uproszczonej formie, w wysokości prognozowanego na 
dany rok zobowiązania podatkowego, przypadającej proporcjonalnie na każdy miesiąc 
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danego roku podatkowego [Dz. U. z 2019 r., poz. 865 ze zm., art. 25 ust. 6b]. Nowy, pre-
ferencyjny sposób ustalania zaliczki jest dostępny tylko dla podatników, którzy zawarli 
umowę o współdziałanie, a w jej ramach porozumienie podatkowe. Jest on dostosowa-
ny do planów biznesowych podatnika i prognozowanych przepływów pieniężnych, tym 
samym wpisując się w zasadę proaktywnego działania ex ante stron umowy o współ-
działanie [Druk nr 3788, s. 59].

Katalog spraw, w zakresie których możliwe jest zawieranie porozumień podatkowych, 
ma charakter otwarty. Przesądza o tym ujęcie ostatniej kategorii sprawy objętej porozu-
mieniem, określanej jako „innej, niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji umo-
wy o współdziałanie” [Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm., art. 20zb pkt 5]. W konsekwencji 
szeroki zakres przedmiotowy potencjalnych porozumień podatkowych stwarza podstawy 
kompleksowej usługi, obejmującej różne kwestie związane ze stosowaniem prawa podat-
kowego. Jedynym wyłączeniem przedmiotowym w zakresie porozumień podatkowych są 
czynności i zdarzenia objęte toczącym się postępowaniem podatkowym, kontrolą podat-
kową, kontrolą celno-skarbową lub postępowaniem przed sądem administracyjnym albo 
gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do istoty w decyzji lub postanowie-
niu organu podatkowego [Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm., art. 20zc § 1].

Podatnik może wypowiedzieć porozumienie podatkowe w  każdym czasie, nato-
miast Szef KAS tylko w przypadkach wymienionych w przepisach. Co do zasady zasto-
sowanie się podatnika do rozwiązanego porozumienia nie może mu szkodzić. Czerpie 
on wówczas taką samą ochronę wraz z okresem karencji, jak w przypadku zastosowania 
się do interpretacji indywidualnej. Wyjątkiem od tej ogólnej ochrony jest sytuacja, gdy 
przesłanką wypowiedzenia porozumienia jest wyjście na jaw istotnych dla sprawy, w ja-
kiej zawarto porozumienie, nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów, ist-
niejących w dniu zawarcia tego porozumienia, nieznanych Szefowi KAS [Dz. U. z 2019 r., 
poz. 900 ze zm., art. 20ze].

Korzyści z przystąpienia do współdziałania wynikają także z preferencyjnych zasad 
naliczania bądź pomijania odsetek od zaległości podatkowych. W przypadku stwier-
dzenia w  trakcie audytu podatkowego, prowadzonego przed podpisaniem umowy 
o współdziałanie (audyt wstępny), nieprawidłowości w zakresie realizacji obowiązków 
podatkowych i złożenia (w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń) deklaracji lub 
korekty deklaracji usuwającej te nieprawidłowości oraz wpłacenia związanej z tą ko-
rektą zaległości podatkowej w terminie 7 dni od daty złożenia tej deklaracji albo ko-
rekty deklaracji – odsetki naliczane są w  połowie wysokości. Preferencja ta dotyczy 
także deklaracji oraz korekt deklaracji złożonych za okresy nieobjęte audytem wstęp-
nym, jeżeli złożone zostały w celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyni-
ku tego audytu [Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm., art. 20zm § 1 pkt 1 oraz § 2]. Ponadto 
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przepisy przewidują uprawnienie nienaliczania odsetek za zwłokę w przypadku sko-
rygowania nieprawidłowości za okres rozliczeniowy objęty audytem monitorującym, 
jeżeli podatnik dokona wpłaty zaległości podatkowych w ciągu 7 dni od dnia złoże-
nia deklaracji lub jej korekty. W tym przypadku nie wszczyna się także postępowania 
w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe [Dz. U. z 2019 r., poz. 
900 ze zm., art. 20zm § 1 pkt 2 oraz § 3]. Rozwiązania te mają zachęcać do podpisania 
umowy o współdziałanie i są zgodne z  istotą współdziałania, wymagającego od po-
datnika pełnej transparentności i stałego monitoringu ze strony organów KAS.

Dla podatników, którzy zawarli umowę o  współdziałanie korzyści wykraczają tak-
że poza te ujęte w dziale IIB Ordynacji podatkowej. Przykładem są regulacje dotyczące 
wywiązywania się z  obowiązków wynikających z  umowy o  współdziałanie jako prze-
słanki, która może wskazywać na działanie podatnika w  dobrej wierze w  przepisach 
odwołujących się do dodatkowego zobowiązania podatkowego, co daje podstawę do 
odstąpienia od ustalenia takiego zobowiązania [Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm., art. 58a 
§ 5]. W stosunku do podatników, będących stroną umowy o współdziałanie, ograniczo-
no także obowiązki związane z przekazywaniem informacji podatkowych o schemacie 
podatkowym [Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm., art. 86a § 5 pkt 2].

Podatnikom – stronom umowy o  współdziałanie – zapewniono także szczególną 
ochronę informacji i danych przekazanych przez nich w ramach realizacji umowy oraz 
audytu podatkowego, w tym zawierających tajemnice przedsiębiorstwa. Ochronę tę za-
pewniono poprzez: 

 · ograniczenie dostępu do tych informacji do pracowników i funkcjonariuszy bezpo-
średnio zaangażowanych w nadzór i realizację zadań związanych z zawarciem i reali-
zacją umowy o współdziałanie oraz zadań związanych z przeprowadzaniem audytu 
podatkowego (art. 295d Ordynacji podatkowej); 
 · szczególny reżim przechowywania akt w pomieszczeniach zabezpieczonych zgod-

nie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, a po ich wykorzystaniu wyłącza-
nych z akt sprawy i przechowywanych z zachowaniem zasad określonych dla informa-
cji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” (art. 296 § 1 pkt 4 i § 2 Ordynacji podatkowej);
 · ograniczenie katalogu podmiotów, którym można udostępnić przekazane w ramach 

współdziałania informacje (art. 297f Ordynacji podatkowej).
Przedmiotowe regulacje mają kluczowe znaczenie nie tylko dla samych podatni-

ków, lecz również dla KAS. Udostępniane dane dotyczą bowiem największych pod-
miotów gospodarczych w  Polsce, stąd ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby wy-
wołać poważne straty finansowe i  w  konsekwencji narazić Krajową Administrację 
Skarbową na roszczenie odszkodowawcze ze strony podmiotu, którego informacje 
dotyczą [Druk nr 3788, s. 72]. 
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Zawarcie umowy o współdziałanie oraz jej realizacja wymaga jednak od podatni-
ka poddania się audytowi podatkowemu. Taki audyt przeprowadza Szef KAS wobec 
podatnika przed zawarciem umowy o współdziałanie (audyt wstępny) oraz w trakcie 
obowiązywania umowy o współdziałanie (audyt monitorujący) w celu sprawdzenia: 
1) prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych, 2) skuteczności i  ade-
kwatności ram wewnętrznego nadzoru podatkowego [Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze 
zm., art. 20zg i art. 20zl]. Audyt podatkowy w zakresie ram wewnętrznego nadzoru 
podatkowego obejmuje ocenę możliwości prawidłowego wykonywania obowiąz-
ków podatkowych poprzez weryfikację poziomu wdrożenia i funkcjonowania:

1. systemu zarządzania ryzykiem,
2. kontroli wewnętrznej,
3. audytu wewnętrznego,
4. nadzoru nad zgodnością działalności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrz-
nymi i dobrowolnie przyjętymi standardami,
5. mechanizmów nadzoru zewnętrznego, w tym niezależnego audytu funkcji po-
datkowej – w odniesieniu do spraw podatkowych.
Niezależny audyt funkcji podatkowej to obligatoryjny element ram wewnętrznego 

nadzoru podatkowego, przeprowadzany na zlecenie podatnika przez niezależnego au-
dytora podatkowego, którym może być: spółka doradztwa podatkowego, firma audy-
torska, doradca podatkowy lub biegły rewident. Mając na względzie zapewnienie nie-
zależności i obiektywności tego audytu, wprowadzono dodatkowe kryteria, zawężające 
zakres podmiotów uprawnionych do jego przeprowadzenia. Mają one na celu przede 
wszystkim wyeliminowanie sytuacji konfliktu interesu między podatnikiem a przepro-
wadzającym audyt funkcji podatkowej [Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm., art. 20zo]. 

Konkluzje

Podatnicy, którzy zgłoszą się (dobrowolnie) do podpisania umowy o współdziałanie, 
zobowiązują się do transparentności idącej daleko poza obowiązki ustawowe. Poddają 
się o wiele szerszemu nadzorowi niż ma to miejsce podczas standardowych procedur, 
ponosząc przy tym znaczne nakłady finansowe na wdrożenie oraz utrzymanie systemu 
zarządzania compliance w obszarze podatków i ryzyka podatkowego (ram wewnętrz-
nego nadzoru podatkowego). Wdrożenie oraz utrzymanie tego systemu wymaga od 
podatnika zaangażowania znacznych zasobów osobowych i  finansowych. Otwar-
te pozostaje zatem pytanie, czy korzyści wynikające z  umowy o  współdziałanie zre-
kompensują podatnikowi koszty wdrożenia oraz utrzymania tego systemu i czy będą 
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stanowić przeciwwagę dla agresywnej optymalizacji podatkowej. Ponieważ uczestni-
ctwo we współdziałaniu jest dobrowolne, nie można z góry określić liczby podmiotów 
przystępujących do podpisania umowy. Wydaje się, że ta oferta może być szczególnie 
interesująca dla przedsiębiorstw poważnie odnoszących się do swojej odpowiedzial-
ności społecznej (CSR). Z pewnością nie będzie to jednak instrument o charakterze po-
wszechnym – o czym świadczy chociażby przyjęty próg przychodów.

Implementacja w Polsce Programu współdziałania wyznacza wyższą jakość i nowe 
standardy współpracy, które implikują dodatkowe obowiązki zarówno dla organów 
podatkowych, jak i uczestniczących podatników. Obie strony muszą się tego nowego 
sposobu komunikacji nauczyć. Może dziwić, że wprowadzenie takiego instrumentu 
nie poprzedził program pilotażowy, tak jak to miało miejsce w  wielu państwach na 
świecie. Pewną namiastką pilotażu jest natomiast prawo Szefa KAS do ograniczenia, 
w okresie trzech lat od dnia wejścia w życie instytucji współdziałania, liczby podmio-
tów, z  którymi zostanie podpisana taka umowa, do 20. Jako kryterium doboru po-
datników wskazano ich gospodarcze i  społeczne znaczenie oraz zróżnicowanie pod 
względem prowadzonej działalności gospodarczej, a  także kolejność wpływu wnio-
sków [Dz. U. z 2019 r., poz. 2200, art. 127].

W Polsce poważną przeszkodą w zaadaptowaniu tego instrumentu może być także 
niski poziom zaufania do administracji skarbowej. Wprawdzie nowe procedury ukierun-
kowane na współdziałanie przewidują szybszą, prostszą i tańszą procedurę porozumień 
podatkowych, to jednak ze względu na ich wysoki próg dostępu, wewnętrzną złożoność 
i wymagany wysoki poziom transparentności, raczej nie przyczynią się do upowszech-
nienia tej instytucji, zwłaszcza w początkowym okresie jej obowiązywania. Pozytywne 
doświadczenia innych państw dowodzą jednak, że takie działania ze strony administracji 
podatkowej są dobrym kierunkiem w celu budowania z podatnikiem relacji opartej na 
konsensusie. 
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