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Wstęp

Źródłem innowacji w każdej dziedzinie nauki są nie tylko nowe pomysły i odkrycia,
ale także postrzeganie powszechnie dostępnych danych z zupełnie innej
perspektywy. Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych wiąże się z systematycznym
odkrywaniem nowych możliwości na podstawie istniejącego stanu wiedzy. Innowacje
rzadko bywają dziełem samotnych geniusz. Najczęściej innowatorzy to ludzie, którzy
potrafią wykorzystać pomysł stosowany w jednym kontekście i zastosować go
w zupełnie inny i nowatorski sposób w innym kontekście. Jednak sam innowacyjny
pomysł nie jest gwarantem sukcesu firmy, która chce z niego skorzystać
i wprowadzić go na rynek, taka firma musi pokonać opór różnych grup interesu
i nieprzewidziane przeszkody, aby tego dokonać. Zatem wiedza i innowacje w nauce
wpływają na całe społeczeństwo i rozwój gospodarki . W tej monografii
wieloautorskiej zaprezentowano opracowania z różnych dziedzin nauki, które
przybliżają aktualny stan wiedzy, a także przedstawiają innowacyjne badania własne
autorów, mając nadzieję, że te rozważania pobudzą czytelnika do kreatywnego
myślenia.

Agnieszka Synowiec.
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Renata Włodarczyk, Zbigniew BIS
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NOWOCZESNE MATERIAŁY STOSOWANE NA ELEMENTY DO
NISKOTEMPERATUROWYCH OGNIW PALIWOWYCH

Streszczenie: Pojedyncza cela ogniwa paliwowego składa się z elektrolitu, elektrod oraz
okładek/interkonektorów. Każdy z wymienionych elementów ogniwa odpowiedzialny jest za
prawidłowy przebieg procesów i zapewnienie wysokiej sprawności procesów zachodzących
w generatorze. Aby element mógł w pełni zrealizować swoje zadanie, należy odpowiednio dobrać
materiał pod względem jego właściwości fizycznych i chemicznych. Podstawową cechą materiału na
elementy ogniwa, jest żywotność elementów powyżej 10 lat, co związane jest przede wszystkim
z odpornością na korozję materiału w warunkach pracy ogniwa paliwowego. Wysoką rezystywność
w środowisku pracy ogniwa charakteryzuje się węgiel i jego odmiany alotropowe.
W pracy przedstawiono wybrane rodzaje materiałów stosowanych do budowy poszczególnych
elementów ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych materiałów węglowych: nanorurki
węglowe, grafen, fulereny. Opisano rolę materiałów porowatych w procesach elektrochemicznych oraz
znaczenie rozmiarów porów w procesach transportu masy. Zaprezentowano rolę materiałów
węglowych, jaką pełnią w ogniwach paliwowych z uwzględnieniem danego typu ogniwa. W pracy
podjęto również próbę zwrócenia uwagi na rodzaj materiałów wynikający ze struktury fizycznej
tj. spieki, pianki, siatki.
Słowa kluczowe: ogniwa paliwowe, okładki/interkonektory, porowatość, nanorurki węglowe, sadza,
spieki

Wprowadzenie
Węgiel

i

materiały

węglowe

charakteryzują

się

unikalnymi

właściwości

elektrycznymi i strukturalnymi, a odporność korozyjna w warunkach pracy ogniwa
paliwowego, czynią
wodorowych

ogniw

węgiel idealnym materiałem do wytwarzania elementów
paliwowych.

Węgiel

jest

stosowany

do

budowy

okładek/interkonektorów, stanowi warstwę dyfuzyjną, jest nośnikiem katalizatorów
w warstwie katalitycznej. Wybór odpowiedniego rodzaju węgla jest uzależniony od
funkcji, jakie dany element pełni w ogniwie2,3 i w jaki sposób naturalne właściwości
fizyko-chemiczne materiału można wykorzystać do prawidłowej pracy ogniwa.
Dynamiczny rozwój metod wytwarzania grafemu, odkrycie fulerenów i rozwój
nanotechnologii tj. nanorurek węglowych, otworzyło nowe drogi rozwoju materiałów
dla niskotemperaturowych ogniw paliwowych.

1

Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska
Antolini E., Appl. Catalysis B: Environmental 88 (2009) 1-24.
3
Tang S., Sun G., Qi J., Sun S., Guo J., Xin Q., Haarberg G.M., Chinese J. Catalysis, 31 (2010)
12-17.
2
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Ogniwa paliwowe umożliwiają produkcję prądu elektrycznego w wyniku przemian
chemicznych, to jest w wyniku procesu spalania paliwa4. Na anodzie (elektrodzie
ujemnej) zachodzi utlenianie paliwa; w zależności od rodzaju ogniwa paliwowego:
wodoru, hydrazyny, metanolu, węgla. Na katodzie (elektrodzie dodatniej) zachodzi
redukcja utleniacza: tlenu, najczęściej z powietrza. Sumaryczna reakcja procesów
ma postać:
2H2(g) + O2(g) ↔ 2H2O(g, c)

(1)

Elektrody wraz elektrolitem to podstawowa, powtarzająca się jednostka (MEA Membrane Electrode Assembly) zamknięta między okładkami. Zadaniem elementów
zamykających jest rozprowadzenie gazów do elektrod. Następny element ogniwa to
płyty z tworzywa sztucznego stanowiące izolator oraz płyty stanowiące obudowę.
Podczas montażu wszystkie elementy są lekko dociskane i skręcane śrubami
montującymi, celem zapewnienia dobrego kontaktu pomiędzy kolektorami prądu,
a elektrodami. Aby zwiększyć moc ogniwa, cele łączy się w pakiety. Wychodząc
z założenia, że gęstość prądu jest funkcją powierzchni aktywnej elektrody, tworzenie
równoległych konfiguracji jest niezbędne do osiągnięcia wysokich wartości napięcia
i prądu. Równoległe połączenie uzyskuje się poprzez zintegrowanie kilku, bądź
kilkunastu cel w pakiet.
Każdy z wyżej wymienionych elementów ogniwa jest odpowiedzialny za
prawidłowy przebieg procesów i zapewnienie wysokiej sprawności procesów
zachodzących w generatorze. Aby element mógł w pełni zrealizować swoje zadanie,
przede wszystkim musi być wykonany z materiału o pożądanych właściwościach.
Jedną z funkcji, wymaganej dla wszystkich elementów jest żywotność elementów
powyżej 10 lat, co związane jest przede wszystkim z odpornością na korozję
materiału w warunkach pracy ogniwa paliwowego. Poniżej przedstawiono rodzaje
materiałów stosowanych do budowy elementów ze szczególnym uwzględnieniem
nowoczesnych materiałów węglowych.

4

Sammes N., Fuel Cell Technology, Reaching Towards Commercialization, Springer, London
2006.
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1. Nowoczesne

materiały

stosowane

do

budowy

elementów

nisko-

temperaturowych ogniw paliwowych
Przygotowanie materiałów na bazie węgla stało się jednym z głównych celów na
rynku technologii ogniw paliwowych. Ogniwo paliwowe, aby było jak najbardziej
jednorodne, jest zbudowane praktycznie z materiałów węglowych (np. elektrolitem
w ogniwie typu PEMFC- Proton Exchange Membrane Fuel Cell, jest polimer zwany
Nafionem®, w którym wodór został zastąpiony fluorem):
- na papier węglowy są napylane warstwy dyfuzyjne;
- nośniki katalizatorów osadzane są na sadzy, nanorurkach, fulerenach;
- papier węglowy przylega do interkonektorów, które też często są wykonane
z grafitu. Takie podejście przy konstrukcji ogniwa zapewnia wyeliminowanie ryzyka
korozji wywołanej różnicą potencjałów między składnikami, a tym samym zapewnia
zahamowanie degradacji elementów.
Mimo wieloletnich poszukiwań materiałów spełniających wymagania materiałowe
i funkcje poszczególnych elementów w ogniwie, to materiały węglowe są
podstawowymi materiałami służącymi do konstruowania większości elementów
w ogniwie5. Odmiany alotropowe węgla i materiały na bazie węgla wykazują wysokie
przewodnictwo cieplne i elektryczne, charakteryzują się wysoką rezystywnością
niemal w każdym środowisku korozyjnym, stabilnością termiczną. W tabeli
1 zamieszczono podział w zależności od rodzaju węgla, sposobu wykorzystania
węgla w ogniwie oraz roli węgla.
W związku z dużym zapotrzebowaniem na wyroby węglowe stosowane
w technologii ogniw paliwowych, jest wiele firm, które wyspecjalizowały się
w przygotowywaniu węgla w postaci papieru, tkaniny, rolek, sadzy z określoną
zawartości

nanocząstek

katalizatorów

oraz

stopów

katalizatorów6.

Węgiel,

w porównaniu z innymi stosowanymi nośnikami (Al, MgO), jest stabilny chemicznie
w środowisku kwaśnym i zasadowym, a co najważniejsze wykazuje wysoką
powierzchnię właściwą. W wodorowych ogniwach paliwowych (PEMFC, AFCAlkaline Fuel Cell), katalizatorem procesów elektrochemicznych jest platyna lub stopy
platyny, osadzone na nośniku węglowym. Materiał z rozwiniętą powierzchnią
zapewnia otrzymanie wysokiej zawartości katalizatora na powierzchni, co z kolei
przyczynia się do uzyskania wysokiego przewodnictwa jonowego na granicy
5
6

Dicks A. L., J. Power Sources, 156 (2006) 128-141.
McConnel V.P., Graphitic materials in fuel cell systems, Reinforced Plastics, (2006) 26-32.
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międzypowierzchniowej: elektroda – elektrolit – reagent. Poprzez dyspersję miejsc
aktywnych platyny na rozwiniętej powierzchni węgla, następuje poprawa szybkości
procesów elektrochemicznych na elektrodach. Jak wynika z badań przedstawionych
przez Stevens’a i in.7, węgiel BP 2000 stanowiący stabilny nośnik Pt, nawet przez
ok. 3000 godz. pracy ogniwa w temperaturze 195oC nie ulegał degradacji. Ważnym
argumentem przy wykorzystaniu sadzy, jako nośnika jest wysoce rozwinięta
powierzchnia właściwa, co pozwala na wysokie zdyspergowanie nanocząstek, a to
jest z kolei warunkiem uzyskania wysokiej ilości miejsc aktywnych. Podstawową
zasadą przygotowania warstwy katalitycznej jest bowiem uzyskanie jak najwyższej
ilości miejsc aktywnych przy równie wysokim stopniu rozdrobnienia katalizatora.
W takim przypadku ważne jest, aby rozmiar porów w materiale znajdował się
w pewnych zakresach. Według klasyfikacji wielkości porów wprowadzonej przez
IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), rozróżnia się trzy
podstawowe klasy porów:


makropory - pory o średnicach powyżej 50 nm, spełniają głównie rolę porów
transportowych;



mezopory - pory o średnicach 2-50 nm, na powierzchni tych porów
zachodzi adsorpcja, którą poprzedza proces objętościowego zapełniania
tych porów skroplonym adsorbatem, zgodnie z mechanizmem kondensacji
kapilarnej;



mikropory - pory o średnicach mniejszych niż 2 nm, adsorpcja
w

mikroporach

zachodzi

zgodnie

z

mechanizmem

objętościowego

zapełniania porów.
Warstwa dyfuzyjna jest częścią elektrody w ogniwach typu PEMFC i DMFC (Direct
Methanol Fuel Cell). Warstwa ta znajduje się przy warstwie katalitycznej
i stanowi dodatkowy nośnik masy (tabela 1). Podstawowe funkcje warstwy dyfuzyjnej
to poprawa dystrybucji gazów oraz gospodarki wodnej w ogniwie. Materiał
przeznaczony na warstwę dyfuzyjną powinien być porowaty, wykazywać dobre
przewodnictwo elektryczne, wykazywać właściwości hydrofobowe (niezwilżalne),
redukować

przepuszczalność

gazów.

Najczęściej

stosowanym

materiałem

węglowym jest papier węglowy lub tkanina węglowa, zazwyczaj o grubości od 0,2 do

7

Stevens D.A., Dahn J. R., Carbon, 43 (2005) 179-188.
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0,5 mm

8,9

. Ten makroporowaty materiał jest pokrywany cienką warstwą zawiesiny

sadzy z hydrofobową żywicą, zazwyczaj PTFE (politetrafluoroetylen- Teflon)10.
Na rysunku 1 przedstawiono mikrostrukturę papieru węglowego. Papier węglowy
przygotowywany w sposób konwencjonalny jest produkowany z prekursorów
węglowych impregnowanych a następnie spiekanych w inertnej atmosferze. Dla
papieru węglowego określa się parametry: grubość, porowatość otwarta oraz gęstość
materiału. Spośród znanych na rynku: Toray TGPH 090, Kurtha E-715, Spectracarb
2050A-1040, ich grubości wahają się od 0,25 do 0,35 mm przy gęstościach około
0,45 g cm-3 i porowatości od 60 do 90%. Struktura porowatego papieru węglowego
jest uzależniona od typu surowców oraz rodzaju żywicy, z których papier został
wytworzony, co z kolei ma wpływ na wydajność ogniwa. Papier węglowy wytwarza
się poprzez prasowanie włókien węglowych z dodatkiem materiału polimeru, np.
Teflonu, wiążącego włókna i zapewniającego hydrofobowość papieru.
Rysunek 1. Mikrostruktura papieru węglowego pokrytego Teflonem (własne)

Rola okładek ogniw paliwowych sprowadza się do równomiernego rozprowadzania
gazów do powierzchni elektrod, efektywnego odprowadzania wody z ogniwa, a od
8
9

10

Chang H., Kochany P., Lim C., Kim J., J. New Mater. Electrochem. Syst. 3 (2000) 55-59.
Gore Tex Inc., Gas diffusion layer for PEM fuel cells using coated carbon fibre-cloth, US Patent No.
6127.059.
Huang H., Zhang W., Li M., Gan Y., Chen J., Kuang Y., J. Colloid Interface Sci., 284 (2005),
593-599.
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materiałów na okładki wymaga się wysokiego przewodnictwa elektrycznego
i cieplnego, odporności korozyjnej. Materiały węglowe doskonale wpisują się
w zakres wymagań

11,12

. Węglowe okładki są wytwarzane poprzez obróbkę

skrawaniem arkuszy grafitowych, które następnie są impregnowane żywicą. W celu
zredukowania kosztów, producenci proponują metale, stale lub kompozyty.
W wielu ośrodkach badawczych, przygotowanie kompozytów na bazie węgla polega
na

przygotowaniu

mieszanki

proszku

grafitowego

z

włóknem,

żywicą

lub innymi dodatkami organicznymi i kształtowaniu ich pod ciśnieniem (tym
sposobem możliwe jest wykonanie kanałów po obu stronach płytek), szlifowaniu,
a

następnie

obróbce

powierzchniowej

poprzez

nawęglanie,

grafityzowanie,

chemiczne napylanie. Zaprojektowane w powyższy sposób płytki kompozytowe, mają
po jednej stronie kanały przepływowe, a po drugiej stronie kanały odprowadzające
wodę

13

. Dla ogniw typu PEMFC, badanych jest szereg materiałów na bazie węgla

(tabela 1). Są to między innymi:
- elektrografit;
- kompozyty węgiel-węgiel;
- mieszanina grafit/polimer;
- włókna węglowe/żywica epoksydowa;
- tkanina węglowa impregnowana włóknami przewodzącymi;
- folia grafitowa.
Elektrografit charakteryzujący się wysoką czystością jest idealnym materiałem, ale
wysoki koszt wytwarzania hamuje możliwość produkcji płyt na szeroką skalę.
Potencjalne zastosowanie i produkcja na masową skalę jest możliwa dla okładek
wykonanych z folii grafitowej lub kompozytów grafitowo-polimerowych. Elastyczna
folia grafitowa jest cienka, wykazuje niską gęstość, produkuje się ją z grafitu
o rozwiniętej strukturze (expanded graphite). Wadą folii grafitowych jest ograniczona
plastyczność oraz słaba stabilność wymiarowa.

11
12
13

Cooper J.S., J. Power Sources, 129 (2004) 152-169.
Wind J., Spah R., Kaiser W., Bohm G., J. Power Sources, 105 (2002) 256-260.
Onischak M., Marianowski L.G., Fan Q., Chervinko J., Thielman S., Derwin D., Zaleski P.,
Development of a $10/kW bipolar plate separator plate, Paper for 1999 Joint DOE/EPRI/GRI Fuel
Cell Technology Review Conference, 1999.
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W ogniwach typu DCFC (Direct Carbon Fuel Cell), węgiel wykorzystuje się jako
paliwo14 (tabela 1). Paliwem może być węgiel kopalny, węgle z przeróbki biomasy,
tzw. biowęgle oraz sadza, grafit, koks, węgle aktywne itp. Część z wymienionych
paliw może być bezpośrednio wprowadzona do ogniwa, pozostałe należy poddać
obróbce mechanicznej (mielenie, rozdrabnianie, przesiewanie) oraz obróbce
polegającej na usunięciu zanieczyszczeń. Zabiegi te są konieczne, gdyż praca
ogniwa paliwowego DCFC jest uzależniona od właściwości paliwa: struktury
krystalicznej (stopnia grafityzacji), wielkości cząstek, powierzchni właściwej, rodzaju
i zawartości zanieczyszczeń15.
Procesy magazynowania paliw gazowych i energii cieplnej z wykorzystaniem
adsorbentów węglowych można zaliczyć do perspektywicznych kierunków rozwoju
technologii adsorpcyjnej16. Dane zebrane w postaci tabeli pokazują, że węgiel i jego
pochodne stanowią w zasadzie podstawę każdego elementu ogniwa, a węgiel może
dodatkowo spełniać równocześnie kilka funkcji. Właściwości, które determinują
szerokie wykorzystanie materiałów węglowych przedstawiono w kolejnym rozdziale.

Tabela 1. Rola węgla w ogniwach paliwowych, opracowanie własne
Element
ogniwa
Warstwa
katalityczna

Rodzaj węgla

Rola elementu węglowego w ogniwie

Typ
ogniwa

Literatura

-węgiel aktywny;
-sadza;
-grafit;
-grafen;
-inne materiały
grafityzowane

PEMFC,
PAFC*,
AFC

6-7,17

Warstwa
dyfuzyjna

-papier węglowy;
-tkanina
węglowa;
-nanorurki
węglowe

PEMFC,
PAFC

11

Okładki

-elektrografit;

- nośniki katalizatorów reakcji
chemicznych na anodzie i katodzie,
- dyspersja miejsc aktywnych
katalizatorów,
- poprawa przewodności na granicach
międzyfazowych: elektroda – elektrolit –
reagent
- wspomagać rolę nośnika katalizatorów,
- poprawiać dystrybucję gazów,
- zapewniać prawidłową gospodarkę
wodną w ogniwie,
- dodatkowo poprawiać przewodność na
granicach międzyfazowych: elektroda –
elektrolit – reagent
- przewodzić prąd między celami w

PEMFC,

18,19,20,21,22

14

15
16

17
18

Włodarczyk R., Kobyłecki R., Bis Z. Fuel Cells for High-Performance Conversion of Electric and
Heating Energy, W:HTRSE – 2008. Proceedings of the XIIth International Symposium on Heat
Transfer and Renewable Sources of Energy. Szczecin 2008, s.203-208; bst 978-83-7457-055-8.
Zecevic S., E.M. Patton, P. Parthami, Carbon 42 (2004) 1983-1993.
Czepirski L., Advanced carbon materials in gaseous fuels and heat storage systems, Rozdział 25,
Maciej J. Kotarba (red.) Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony, Wydawnictwo
TBPŚ GEOSFERA 2008, Kraków, str. 297-309.
Antolini E., Giorgi L, Cardellini F., Passalaqua E., J. Solid State Electrochem., 5 (2001) 131-140.
Lee H.-K., Park J.-H., Kim D.-Y., Lee T.-H., J. Power Sources, 131 (2004) 200-206.
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ogniwa

-kompozyty
węgiel-węgiel;
-mieszanina
grafit/polimer,
-włókna
węglowe/żywica
epoksydowa;
- tkanina
węglowa;
- folia grafitowa

pakiecie;
- usuwać ciepło z miejsc aktywnych;
- zapobiegać wyciekom gazów;
- równomiernie rozprowadzać gazy do
powierzchni elektrod

DMFC

Paliwo

- węgle kopalne;
- sadza;
- grafit;
- koks;
- biomasa;
- węgle aktywne

- kolektor ładunku elektrody;
- węgiel umieszczony w stopionych
elektrolitach (NaOH, KOH i sole kwasu
węglowego) pełni rolę elektrolitu;

DCFC

14, 23

*PAFC- Phosphoric Acid Fuel Cell

2. Rodzaje materiałów węglowych stosowanych w ogniwach paliwowych
Jedną z przyczyn szerokiego zainteresowania grafitem i innego rodzaju węglami
jest różnorodność form węgla i jego właściwości. Poniższa klasyfikacja wybranych
materiałów węglowych wskazuje na wielorakie możliwości wykorzystania węgla
w

obszarach

elektrochemicznych,

energetycznych,

do

magazynowania

i konwersji energii, w medycynie na implanty. Przy omawianiu właściwości
materiałów węglowych, zwrócono szczególną uwagę na technologię wytwarzania
oraz strukturę produktu, które mają znaczący wpływ na obszar wykorzystania węgla.
Spektrum wykorzystania materiałów węglowych poszerzyło się jeszcze bardziej wraz
z odkryciem nanostruktur węglowych, w tym nanorurek jednoNa

atrakcyjne

właściwości

węgla

z

punktu

i wielościennych.

widzenia

zastosowania

elektrochemicznego składają się: wysoki stopień czystości, wysokie przewodnictwo
elektryczne, stabilność chemiczna, charakterystyczne właściwości powierzchniowe
oraz niskie koszty obróbki i przetwarzania. Wytworzenie baterii litowych, cynkowych,
baterii alkalicznych, a nawet szeroko stosowane baterie ołowiowe wykorzystują grafit,
jako materiał anodowy.
Węgiel jest unikalnym pierwiastkiem, który występuje w postaci stałych form,
wykazujących
19

20
21

strukturę

krystaliczną

i

amorficzną

w

różnych

odmianach

Radhakrishnan S., Ramanujam B.T.S., Adhikari A., Sivaram S., J. Power Sources, 163 (2007)
702-707.
Heinzel A., Mahlendorf F., Niemzig O., Kreuz C., J. Power Sources, 131 (2004) 35-40.
J. Wind, R. Spah, W. Kaiser, G. Bohm, J. Power Sources, 105 (2002) 256-260.

22

Tawfik H., Hung Y., Mahajan D., J. Power Sources, 163 (2007) 755 – 767.

23

Kacprzak A., Kobyłecki R., Włodarczyk R., Bis Z., J. Power Sources, 255 (2014) 179-186.
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alotropowych. Grafit, jako jedna z odmian alotropowych jest klasyfikowana coraz
częściej, jako materiał ceramiczny. Inne odmiany alotropowe to: diament, fulereny,
nanorurki. Do materiałów węglowych najczęściej stosowanych do budowy elementów
ogniw paliwowych możemy zaliczyć między innymi:
 sadze są stosowane głównie, jako nośniki katalizatorów w nisko-temperaturowych
ogniwach

paliwowych.

Sadza

jest

materiałem

dostępnym

na

rynku

i tanim. Wadą tej alotropowej odmiany węgla jest to, że sadza ma duże ilości
mikroporów (pory o średnicach mniejszych niż 2 nm), co może utrudniać przepływ
mediów/substratów.

Ponadto,

materiały

te

przedstawiają

niską

stabilność

w temperaturach wyższych niż 100oC. Znaną formą sadzy otrzymywanej w wyniku
grafityzacji w wysokiej temperaturze jest PUREBLACK®

24

. Jest to rodzaj materiału

węglowego nowej generacji, który charakteryzuje się obecnością warstw grafemu
w strukturze grafitu. Sadza jest wykorzystywana w ogniwach paliwowych do produkcji
proszków, przeznaczonych do wytwarzania warstw dyfuzyjnych i katalitycznych.
Aktywowany węgiel i sadza od kilku lat są stosowane, jako nośniki katalizatorów

25-26

.

Porowata struktura sadzy pozwala na wykorzystanie jej jako nośnika nanocząstek
katalizatorów, tj. platyny w różnorodnych udziałach oraz innych metali tworzących
stopy (Pt:Ru, Pt:Pd, Pt:Co Pt:Ni, Pt:Ru:Co)27,28. Sadza do aplikacji w ogniwach
paliwowych w postaci komercyjnych produktów dostępna jest jako Vulcan XC-72R,
Black Pearls BP 2000 z firmy Cabot Corporation oraz produkty firm Keten Black
International, Chevron, Erachem, Denka. Porowatą strukturę sadzy przedstawia
rysunek 2 A. Jak widać, rozmiary porów otwartych na powierzchni sadzy są
zróżnicowane. Aby materiał mógł być efektywnym nośnikiem katalizatorów, musi
wykazywać pory o średnicach w zakresie mezoporowatym czyli od 20-40 nm.

24
25
26
27

28

Bayer J., Ergun S., Carbon, 5 (1967) 107-108.
Auer E., Freud A., Pietsch J., Tacke T., Applied Catalysts A, 173 (1998) 259-271.
Ralph T.R., Hogarth M.P., Platinum Met. Rev., 46 (2002) 3-14.
Włodarczyk R., Chojak M., Miecznikowski K., Kolary A., Kulesza P.J., Marassi R., J. Power
Sources, 159 (2006) 802-809.
Włodarczyk R., Kolary-Zurowska A., Marassi R., Chojak M., Kulesza P.J., Marassi R., Electrochim.
Acta, 52 (2007) 3958-3963.
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Rysunek 2. Model cząstki sadzy (według Y. Ishihashiego)29

A

 grafit, zarówno naturalny, jak i syntetyczny stosowany jest do budowy
okładek/interkonektorów

niskotemperaturowych

ogniw

paliwowych 30,

głównie

z powodu doskonałej stabilności chemicznej w środowisku korozyjnym. Posiada on
również bardzo niską rezystancję, co w efekcie wpływa na wysoką moc wyjściową
ogniwa. Okładki ogniw paliwowych zazwyczaj mają na powierzchni kanały
umożliwiające rozprowadzanie mediów do elektrod31. Kształt kanałów oraz kierunek
przepływu mediów może być inny dla okładki przylegającej do anody i inny dla
okładki przy katodzie. Media dopływające do obu elektrod mogą być doprowadzane
za pomocą kanałów równoległych, gdzie media płyną w jednym kierunku lub
kanałów, w których media są wprowadzane do ogniw z kierunkami przeciwnymi.
Wybór i optymalizacja kształtu kanałów na okładkach wpływa na pracę ogniwa,
szczególnie na stopień odprowadzania produktów oraz na dystrybucję gazów do
powierzchni elektrod. Istotne znaczenie na pracę ogniwa ma głębokość kanałów,
szerokość kanałów, rozstawienie spiral itp. Proces wytwarzania okładek grafitowych
rozpoczyna się od przygotowania mieszanki grafitu, dodatków i spoiwa 32.
Tak przygotowaną mieszankę kształtuje się pod ciśnieniem z jednoczesnym
wytłaczaniem kanałów po obu stronach płytki. Kanały na powierzchni cienkich
blaszek stalowych wytłacza się za pomocą matrycy. Tym sposobem możliwe jest
wytworzenie blaszek o grubości do 50 μm.

29
30

31
32

Herd C.R., McDonald G.C., Hess W.M., Rubber Chemical Technology, 65 (1991) 1.
Mathur R.B., Dhakate S.R., Gupta D.K., Dhami T.L., Aggarwal R.K., J. Mat. Proc. Tech., 203
(2008) 184-192.
Haile S.M., Acta Materialia, 51 (2003) 5981-6000.
Cunningham B.D., Baird D.G., J. Power Sources, 168 (2007) 418-425.
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grafen: jest to izolowana warstwa w postaci sześciokątów, których wierzchołki są

zajęte prze atomy węgla, każdy z atomów węgla w grafenie jest połączony
wiązaniami kowalencyjnymi z trzema sąsiadującymi, ułożonymi w tej samej
płaszczyźnie atomami węgla, pomiędzy warstwami atomów występuje wiązanie Van
der Waalsa. Warstwa ta jest podstawą do budowania nanorurek, stanowi również
element grafitu33 (patrz rys.3). W technologii ogniw paliwowych, grafem wykorzystuje
się jako nośnik katalizatorów w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych. Dzięki
strukturze grafemu, możliwe jest uzyskanie wysokiej dyspersji platyny i jej stopów na
nośniku wykazującym wysoką porowatość, przewodność elektryczną i stabilność
temperaturową w warunkach pracy ogniwa paliwowego34.
Rysunek 3. Schematyczne przedstawienie grafenu, jako materiału dla fulerenów,
nanorurek węglowych i grafitu35

 nanorurki węglowe: w ogniwach paliwowych nanorurki stosuje się, jako podłoże
pod katalizatory. Na nanorurkach węglowych, podobnie jak na sadzy, osadza się
katalizatory metodą elektrochemiczną, poprzez zanurzenie, napylenie. Nanocząstki
platyny

mogą

być

umieszczane

zarówno

na

powierzchni

nanorurek,

jak

i wewnątrz, co może wywoływać ryzyko spadku aktywności katalitycznej platyny i jej

33

Geim A.K., Novoselov K.S., Nature Materials 6 (2007) 183–191.

34

Singh V., Joung D., Zhai L., Das S., Khondaker S.I., Seal S., Progress in Materials
Science, 56 (2011) 1178–1271.
Brownson D.A.C., Kampouris D.K., Banks C.E., J. Power Sources, 196 (2011)
4873–4885.

35
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stopów. Do grupy nanomateriałów węglowych w zakresie rozmiarów cząstek należą
nanorurki węglowe, nanowłókna, fulereny. Fulereny są odmianą alotropową węgla,
odkrytą w 1985 r., nazwa pochodzi od nazwiska R.Buckminster Fuller, zawierają 60
atomów węgla (C60) w sferycznych klastrach. Możliwe jest też występowanie
fulerenów C70 a nawet fulerenów gigantów Cn o liczbie n ≥ 84. Fullereny są
produkowane z czystego grafitu, a także benzenu albo węgla kamiennego i ropy
naftowej z zastosowaniem generatora naddźwiękowego z plazmy węglowej.
W odróżnieniu od fullerenów, nanorurek nie odkryto dotychczas w naturze, są
zatem materiałami całkowicie sztucznymi. Nanorurki występują w formie rurek
jednościennych (SWCNT - Single Wall Carbon Nanotube), gdzie ściankę tworzy
jedna warstwa gra fenowa o średnicy 1,2 – 2,0 nm, lub wielościennych, gdzie liczba
ścian jest większa (MWCNT - Multiwall Carbon Nanotube) o średnicy ponad 25 nm.
Poniższy rysunek przedstawia przekrój budowy nanorurki (rysunek 4).
Rysunek 4. A)
wielościennej36

Przekrój

budowy

nanorurki

A

węglowej

A)

jednościennej,

B)

B

Biorąc pod uwagę kierunki badań dotyczących technologii ogniw paliwowych,
mających na celu wdrożenie ogniw na szeroką skalę, materiały stosowane na
elementy ogniw muszą być lekkie (redukcja masy generatora), przewodzić prąd
elektryczny

(co

zapewnia

prawidłową

pracę

generatora),

mieć

rozwiniętą

powierzchnię (jeśli materiały są stosowane jako nośniki katalizatorów), a technologia
ich wytwarzania musi być ekonomicznie korzystna. W tabeli 2, dokonano porównania
właściwości materiałów węglowych stosowanych w niskotemperaturowych ogniwach
paliwowych z uwzględnieniem wyżej wymienionych parametrów. Jak wynika
36

Rümmeli M. H., Schäffel F., T. de los Arcos, Haberer D., Bachmatiuk A., Kramberger C., Ayala P.,
Borowiak-Palen E., Adebimpe D., Gemming T., Leonhardt A., Rellinghaus B., Schultz L., Pichler T.,
Büchner B., Physica Status Solidi B, 245 (10), (2008) 1939-1942.
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z przedstawionych danych, materiały węglowe charakteryzują się porównywalną
gęstością oraz rozmiarem cząstek. Istotne różnice obserwuje się w stopniu
rozwinięcia powierzchni oraz przewodności materiałów.
Tabela
2.
Wybrane
właściwości
materiałów
w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych37,38,39
Właściwości

Grafit

Gęstość rzeczywista,
-3
g cm
Rozmiar cząstek

Materiały

stosowanych

2,00 – 2,25

Grafit
syntetyczny
1,9-2,2

Włókna
węglowe
1,79-1,99

6 - 100 μm

-

L : 10 -100
μm
D: 4-10 μm
0,27-0,98

14-250
nm
7-560

L: 10-100
μm
D: kilka nm
200-250

0,03-0,7

2,5-20

10 - 10

*

Powierzchnia właściwa, 6,5 - 20
9-24
2 -1
m g
-1
Przewodność S cm
400-1250
ok. 500
* L (length) - długość, D – (diameter) – średnica

3.

węglowych

porowate

stosowane

w

Sadza
1,7- 2,0

Nanorurki
węglowe
2,00

niskotemperaturowych

-4

-2

ogniwach

paliwowych
W niniejszym rozdziale dokonano przeglądu możliwości wykorzystania materiałów
porowatych do budowy poszczególnych elementów nisko-temperaturowych ogniw
paliwowych. Wykorzystanie materiałów porowatych zależy od ich właściwości takich
jak: geometria powierzchniowa, morfologia, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz
stabilność chemiczna. Materiały porowate stosowane w PEMFC można podzielić na
trzy grupy:

-

pianki;

-

spieki;

-

siatki.

Główną przesłanką przemawiającą za zastosowaniem materiałów porowatych
w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych jest niska masa tych materiałów oraz
rozbudowana powierzchnia kontaktu. Względnie jednorodna struktura materiałów

37
38
39

Planes E., Flandin L., Alberola N., Energy Procedia, 20 (2012) 311-323.
Probst N., Grivei E., Carbon, 40 (2002) 201-205.
Saito R., Fujita M., Dresselhaus G., Dresselhaus M.S., Applied Physical Letters, 60 (1992),
2204-2206.
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porowatych może zapewnić względnie równomierny rozkład przepływu na całej
powierzchni40. Korzystny wpływ na przepływ mediów może być w tym przypadku
przypisany trójwymiarowemu charakterowi porowatości41.
W tabeli 3 przedstawiono materiały porowate ze wskazaniem metali, których
wytworzono produkt oraz ich bezpośrednie zastosowanie, jako elementy do budowy
niskotemperaturowych ogniw paliwowych.
Zastosowanie pianek metalowych w ogniwach przyczyniło się do poprawy
usuwania CO2 (produkt utleniania metanolu) oraz poprawy transportu reagentów
w ogniwach DMFC, obniżyło międzypowierzchniową rezystancję w ogniwie,
zaobserwowano także poprawę gospodarki wodnej oraz poprawę wymiany ciepła
w ogniwie PEMFC42,43,44. W przypadku spieków metalicznych ocena zastosowania
spieków do budowy ogniw niskotemperaturowych jest podzielona i niejednoznaczna.
W wyniku technologii spiekania uzyskano, bowiem materiały hydrofobowe (pożądane
w warunkach pracy PEMFC)37 oraz hydrofilowe45.
Otrzymano też spieki charakteryzujące się wysoką wartością rezystancji
międzypowierzchniowej (ICR - Interfacial Contact Resistance)46 oraz przeciwnie,
charakteryzujące się niską wartością ICR. Jednoznaczne są informacje odnośnie
poprawy wymiany ciepła

i prądu elektrycznego w ogniwach, zadowalających

właściwości mechanicznych spieków, możliwości kontrolowania porowatości oraz
przepuszczalności gazów35-38.

40
41

42
43
44
45

46

Wang M., Wang X., Chen M., Yang Z., Dong C., Chinese J. Catalysis, 37 (2016) 1037-1048.
Arisetty S., Prasad A.K., Advani S.G., J. Power Sources 165 (2007) 49–57.

Kumar A., Reddy R.G., J. Power Sources, 129 (2004) 62–67.
Kumar A, Reddy R.G., J. New Mater. Electr. Sys. 6 (2003) 231–236.
Shudo T., Suzuki K., Int J. Hydrogen Energy, 33 (2008) 2850–2856.
Mitchell J.P., Current distributors of sintered metals and fuel cells using them. Patent no.
WO/1998/52241; 1998.
Tang Y., Yuan W., Pan M.Q., Wan Z.P., Int. J. Hydrogen Energy, 35 (2010) 9661–9677.

19

Tabela 3. Materiały porowate stosowane w

niskotemperaturowych ogniwach

paliwowych (opracowanie własne)

Grupa

Stosowane metale

materiału

Zastosowanie

Literatur

materiałów porowatych

a

Pianki

- aluminium
- nikiel
- stop Ni-Cr
- stal 316

- warstwy dyfuzyjne
w DMFC i w PEMFC
- okładki w PEMFC
- kolektory prądu
w DMFC, PEMFC

37-40

Spieki

- spiekane włókna
miedzi
- spiekane proszki
tytanu z powłoką
platynową
- spiekane proszki
tytanu z powłoką
węglową
- spiekane proszki
stali nierdzewnej
- stal nierdzewna
- tytan
- kratki niobu
pokrywane platyną
- nikiel
- miedź
- aluminium

- kolektor prądu w
DMFC, PEMFC
- warstwy dyfuzyjne
w DMFC, PEMFC

41-42,

- kolektory prądu
w DMFC
- nośnik katalizatora
na anodzie
- warstwa dyfuzyjna
w DMFC
- składniki kompozytów
stosowanych do budowy
okładek w PEMFC

53,54,55,56

Siatki

47
48

49
50
51
52
53

54

Struktura porowata

47,48,49,
50,51,52

57,58

Hottinen T., Mikkola M., Mennola T., Lund P., J. Power Sources,118 (2003)183–188.
Liu J.G., Sun G.Q., Zhao F.L., Wang G.X., Zhao G., Chen L.K., et al., J. Power Sources,
133 (2004) 175–180.
Hottinen T., Himanen O., Lund P., J. Power Sources, 138 (2004), 205–210.
Włodarczyk R., Kacprzak A., Kobyłecki R., Bis Z., Funt. Mat. Lett., 6 (2013) 1350023-150028.
Włodarczyk R., Mat. Sci.-Poland, 32 (2014) 487-497.
Włodarczyk R., Wrońska A., Arch. Metall. and Mat., 58 (2013) 89-93.
Scott K., Argyropoulos P., Yiannopoulos P., Taama W.M., J, Appl, Electrochem., 31 (2001),
823–832.
Allen R.G., Lim C., Yang L.X., Scott K., Roy S., J. Power Sources, 143 (2005) 142–149.

55

Chetty R., Scott K., Electrochim, Acta, 52 (2007) 4073–4081.

56

Yu E.H., Scott K., Electrochem, Commun., 6 (2004) 361–365.

57

Hsiao M.C., Liao S.H., Yen M.Y., Ma C.C.M., Lee S.J., Chen Y.H., et al., J. Power
Sources, 195 (2010) 509–515.

58

Guo Z., Faghri A., J. Power Sources, 160 (2006) 1183–1194.
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Analiza możliwości wykorzystania siatek metalicznych wykazała, że w ogniwie
poprawiła się wymiana ciepła i mediów, zwiększyła się ilość miejsc aktywnych reakcji
elektrodowych w ogniwie, dodatkowo zaobserwowano poprawę odporności na
korozję siatki niobu51-52.

Podsumowanie
Węgiel jest podstawowym materiałem do budowy elementów wielu rodzajów ogniw
paliwowych. Dla niskotemperaturowych ogniw paliwowych, czyli: AFC, PEMFC,
DMFC i PAFC może służyć jako strukturalny składnik interkonektorów, warstw
dyfuzyjnych, jako nośnik katalizatorów. Szerokie możliwości wykorzystania węgla
i jego odmian alotropowych, to rozwinięta powierzchnia, wysoka porowatość wraz
z określonymi rozmiarami porów, przewodność elektryczna, odporność korozyjna
w środowisku pracy wodorowego niskotemperaturowego ogniwa paliwowego.
Rozwój technologii ogniw paliwowych oraz dążenie do seryjnej produkcji tanich
i lekkich generatorów, narzuca konieczność sięgania po nowe formy i odmiany
węgla, tj. włókna węglowe, kompozyty, nanorurki, również fulereny. Powoli
eliminowany jest też grafit, a w jego miejsce do produkcji interkonektorów
wykorzystuje się nowe materiały kompozytowe typu: węgiel-węgiel, grafit-polimer,
włókno węglowe-żywice epoksydowe, itp. Z kolei wykorzystanie nanomateriałów do
produkcji warstw dyfuzyjnych, czy warstw katalitycznych, umożliwia wysokie
rozproszenie katalizatora, a co za tym idzie efektywniejszą pracę ogniwa.
Opracowanie nowoczesnych materiałów, stabilnych w wysokich temperaturach być
może umożliwi podwyższenie temperatury pracy ogniw, które obecnie, jako
niskotemperaturowe pracują w zakresie od 80 do 120 oC, co stanowi kolejną korzyść.
Mimo problemów technicznych, jakie wynikają z przygotowaniem i obróbką materiału
na

elementy,

po

długoterminowych

opracowaniu

badań

nad

technologii,

stabilnością

wykonaniu

elementu,

systematycznych,

wykorzystanie

ogniw

paliwowych w produkcji seryjnej, przyczyni się do realizacji zadań zrównoważonego
rozwoju energetycznego.

Opracowanie wydane w ramach BS/PB-404-301/11

21

Literatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Allen R.G., Lim C., Yang L.X., Scott K., Roy S., J. Power Sources, 143 (2005)
142–149.
Antolini E., Appl. Catalysis B: Environmental 88 (2009) 1-24.
Antolini E., Giorgi L, Cardellini F., Passalaqua E., J. Solid State Electrochem., 5
(2001) 131-140.
Arisetty S., Prasad A.K., Advani S.G., J. Power Sources 165 (2007) 49–57.
Auer E., Freud A., Pietsch J., Tacke T., Applied Catalysts A, 173 (1998) 259271.
Bayer J., Ergun S., Carbon, 5 (1967) 107-108.
Brownson D.A.C., Kampouris D.K., Banks C.E., J. Power Sources, 196 (2011)
4873–4885.
Chang H., Kochany P., Lim C., Kim J., J. New Mater. Electrochem. Syst. 3
(2000) 55-59.
Chetty R., Scott K., Electrochim, Acta, 52 (2007) 4073–4081.
Cooper J.S., J. Power Sources, 129 (2004) 152-169.
Cunningham B.D., Baird D.G., J. Power Sources, 168 (2007) 418-425.
Czepirski L., Advanced carbon materials in gaseous fuels and heat storage
systems, Rozdział 25, Maciej J. Kotarba (red.) Przemiany środowiska
naturalnego a rozwój zrównoważony, Wydawnictwo TBPŚ GEOSFERA 2008,
Kraków, str. 297-309
Dicks A. L., J. Power Sources, 156 (2006) 128-141.
Geim A.K., Novoselov K.S., Nature Materials 6 (2007) 183–191.
Gore Tex Inc., Gas diffusion layer for PEM fuel cells using coated carbon fibrecloth, US Patent No. 6127.059.
Guo Z., Faghri A., J. Power Sources, 160 (2006) 1183–1194.
Haile S.M., Acta Materialia, 51 (2003) 5981-6000.
Heinzel A., Mahlendorf F., Niemzig O., Kreuz C., J. Power Sources, 131 (2004)
35-40.
Herd C.R., McDonald G.C., Hess W.M., Rubber Chemical Technology, 65
(1991) 1.
Hottinen T., Himanen O., Lund P., J. Power Sources, 138 (2004), 205–210.
Hottinen T., Mikkola M., Mennola T., Lund P., J. Power Sources,118
(2003)183–188.
Hsiao M.C., Liao S.H., Yen M.Y., Ma C.C.M., Lee S.J., Chen Y.H., et al.,
J. Power Sources, 195 (2010) 509–515.
Huang H., Zhang W., Li M., Gan Y., Chen J., Kuang Y., J. Colloid Interface Sci.,
284 (2005), 593-599.
J. Wind, R. Spah, W. Kaiser, G. Bohm, J. Power Sources, 105 (2002) 256-260.
Kacprzak A., Kobyłecki R., Włodarczyk R., Bis Z., J. Power Sources, 255 (2014)
179-186.
Kumar A, Reddy R.G., J. New Mater. Electr. Sys. 6 (2003) 231–236.
Kumar A., Reddy R.G., J. Power Sources, 129 (2004) 62–67.
Lee H.-K., Park J.-H., Kim D.-Y., Lee T.-H., J. Power Sources, 131 (2004) 200206.
Liu J.G., Sun G.Q., Zhao F.L., Wang G.X., Zhao G., Chen L.K., et al., J. Power
Sources, 133 (2004) 175–180.
Mathur R.B., Dhakate S.R., Gupta D.K., Dhami T.L., Aggarwal R.K., J. Mat.
Proc. Tech., 203 (2008) 184-192.

22

31. McConnel V.P., Graphitic materials in fuel cell systems, Reinforced Plastics,
(2006) 26-32.
32. Mitchell J.P., Current distributors of sintered metals and fuel cells using them.
Patent no. WO/1998/52241; 1998.
33. Onischak M., Marianowski L.G., Fan Q., Chervinko J., Thielman S., Derwin D.,
Zaleski P., Development of a $10/kW bipolar plate separator plate, Paper for
1999 Joint DOE/EPRI/GRI Fuel Cell Technology Review Conference, 1999.
34. Planes E., Flandin L., Alberola N., Energy Procedia, 20 (2012) 311-323.
35. Probst N., Grivei E., Carbon, 40 (2002) 201-205.
36. Radhakrishnan S., Ramanujam B.T.S., Adhikari A., Sivaram S., J. Power
Sources, 163 (2007) 702-707.
37. Ralph T.R., Hogarth M.P., Platinum Met. Rev., 46 (2002) 3-14.
38. Rümmeli M. H., Schäffel F., T. de los Arcos, Haberer D., Bachmatiuk A.,
Kramberger C., Ayala P., Borowiak-Palen E., Adebimpe D., Gemming T.,
Leonhardt A., Rellinghaus B., Schultz L., Pichler T., Büchner B., Physica Status
Solidi B, 245 (10), (2008) 1939-1942.
39. Saito R., Fujita M., Dresselhaus G., Dresselhaus M.S., Applied Physical Letters,
60 (1992) 2204-2206.
40. Sammes N., Fuel Cell Technology, Reaching Towards Commercialization,
Springer, London 2006
41. Scott K., Argyropoulos P., Yiannopoulos P., Taama W.M., J, Appl,
Electrochem., 31 (2001) 823–832.
42. Shudo T., Suzuki K., Int J. Hydrogen Energy, 33 (2008) 2850–2856.
43. Singh V., Joung D., Zhai L., Das S., Khondaker S.I., Seal S., Progress in
Materials Science, 56 (2011) 1178–1271.
44. Stevens D.A., Dahn J. R., Carbon, 43 (2005) 179-188.
45. Tang S., Sun G., Qi J., Sun S., Guo J., Xin Q., Haarberg G.M., Chinese J.
Catalysis, 31 (2010) 12-17
46. Tang Y., Yuan W., Pan M.Q., Wan Z.P., Int. J. Hydrogen Energy, 35 (2010)
9661–9677.
47. Tawfik H., Hung Y., Mahajan D., J. Power Sources, 163 (2007) 755 – 767.
48. Wang M., Wang X., Chen M., Yang Z., Dong C., Chinese J. Catalysis, 37
(2016) 1037-1048.
49. Wind J., Spah R., Kaiser W., Bohm G., J. Power Sources, 105 (2002) 256-260.
50. Włodarczyk R., Chojak M., Miecznikowski K., Kolary A., Kulesza P.J., Marassi
R., J. Power Sources, 159 (2006) 802-809.
51. Włodarczyk R., Kacprzak A., Kobyłecki R., Bis Z., Funt. Mat. Lett., 6 (2013)
1350023-150028.
52. Włodarczyk R., Kobyłecki R., Bis Z. Fuel Cells for High-Performance
Conversion of Electric and Heating Energy, W:HTRSE – 2008. Proceedings of
the XIIth International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of
Energy. Szczecin 2008, s.203-208; bst 978-83-7457-055-8.
53. Włodarczyk R., Kolary-Zurowska A., Marassi R., Chojak M., Kulesza P.J.,
Marassi R., Electrochim. Acta, 52 (2007) 3958-3963.
54. Włodarczyk R., Mat. Sci.-Poland, 32 (2014) 487-497.
55. Włodarczyk R., Wrońska A., Arch. Metall. and Mat., 58 (2013) 89-93.
56. Włodarczyk R., Arch. Metall. and Mater., 60 (2015) 117-120.
57. Yu E.H., Scott K., Electrochem, Commun., 6 (2004) 361–365.
58. Zecevic S., E.M. Patton, P. Parthami, Carbon 42 (2004) 1983-1993.

23

59

60

Anita Zapałowska , Krzysztof Kawa

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GRANULATÓW ROŚLINNYCH

Streszczenie: Granulat z biomasy roślinnej popularnie nazywany peletem jest jednym z tańszych
i ekologicznych paliw. W artykule, w oparciu o przegląd literatury, przedstawiono warunki i technologie
produkcji peletu,
analizę porównawczą właściwości fizyko- chemicznych peletów z różnych
materiałów roślinnych oraz opis europejskich norm dotyczących jakości peletu .
Słowa kluczowe: biomasa roślinna, pelety, ciepło spalania, wartość opałowa.

Wstęp
Strategią dzisiejszego rynku energetycznego jest zmniejszenie zależności od
paliw kopalnych przy jednoczesnym obniżeniu emisji CO2, co jest zgodnie
z założeniami polskiej energetyki krajowej. Zasobom biomasy przypisano istotne
znaczenie dla zobowiązań wynikających z unijnego „Pakietu energetycznoklimatycznego”, dotyczących wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii
w Polsce do poziomu 15,5% w 2020. Polska, ze względu na swoje warunki naturalne
nie może w pełni korzystać z odnawialnej energii wiatrowej, słonecznej czy wodnej,
ma jednak ogromny potencjał dla produkcji biomasy. Istniejące zasoby biomasy
energetycznej w Polsce szacowane są ogółem na około 40 mln ton rocznie 61. Zalicza
się do nich słomę, odpady z drewna, trzcinę i trawę. Według GUS 2015 tereny leśne
stanowią niemal 30% terytorium kraju, co stwarza wielkie możliwości dla przemysłu
produkującego i wykorzystującego biomasę drzewną. Znaczenie mają także rośliny
hodowlane o dużym przyroście rocznym biomasy. Ogromne połacie gleb
odłogowanych mogą być wykorzystywane do uprawy roślin energetycznych szybko
rosnących takich jak wierzba energetyczna, malwa pensylwańska, słonecznik
bulwiasty i inne.
Atrakcyjnym paliwem na przestrzeni ostatnich lat stały się granulaty z biomasy
roślinnej, których produkcja i zastosowanie energetyczne w krajach Unii Europejskiej
doznały dynamicznego przyspieszenia (Rys.1). Są one dzisiaj jednym z najtańszych
paliw, nadają się do wykorzystania zarówno w instalacjach indywidualnych jak
59
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i systemach ciepłowniczych. Granulaty te, popularnie nazywane peletami, ze
względu

na

swoje

niekwestionowane

atuty

cieszą

się

coraz

większym

zainteresowaniem na wielu rynkach. Uznaje się, że mają ekologiczny charakter
(emisja CO2 w trakcie spalania jest równa ilości CO2 pochłoniętego przez roślinę
w czasie wzrostu); są wygodne w użyciu (jest to paliwo czyste i bezpieczne, nie
wydziela nieprzyjemnych zapachów, zaś niewielka ilość popiołu pozostająca po
spaleniu (ok.1%) może zostać użyta jako naturalny nawóz); charakteryzują się
łatwością transportu i magazynowania (nie są wymagane specjalne pojazdy lub
instalacje, odwrotnie niż w przypadku gazu lotnego i ciekłego czy oleju opałowego);
oraz

uniwersalnością związaną z możliwością zastosowania w najmniejszych

i sporadycznie opalanych kominkach lub kotłach przystosowanych do spalania pelet,
przez kotłownie małe i średnie, aż do wielkiej energetyki. Jest wiele powodów, dla
których ten rodzaj paliwa zdobywa na świecie coraz większą popularność. Jest to
z pewnością paliwo przyjazne środowisku, nie zanieczyszcza go, jest wytwarzany
z odpadów, które w innej postaci nie miałyby zastosowania.
Rysunek.1. Produkcja i konsumpcja peletu drzewnego w UE (w mln ton)

Źródło:http://odnawialnezrodlaenergii.pl/biomasa-aktualnosci/item/950-sytuacja-na-rynku-pelletu-wpolsce-i-europie (20.06.2016)
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Polska jest siódmym europejskim producentem peletów. W tym obszarze przodują
Niemcy. Kolejnymi czołowymi producentami są Szwecja, Francja, Łotwa i Austria,
a listę zamykają Portugalia i Polska, z przewidywaną produkcją na poziomie 600
tysięcy ton (Tab.1).
Tabela.1 Główni producenci peletu (w mln ton)

Producenci

2012

2013

2014

Niemcy

2,2

2,25

2,35

Szwecja

1,34

1,35

1,35

Francja

0,68

0,89

1,2

Łotwa

0,979

0,98

0,98

Austria

0,893

0,9

0,9

Portugalia

0,7

0,7

0,7

Polska

0,6

0,6

0,6

Razem

10,652

11,5

12,5

peletu

Źródło:http://odnawialnezrodlaenergii.pl/biomasa-aktualnosci/item/950-sytuacja-na-rynku-pelletu-wpolsce-i-europie (20.06.2016)

1. Technologia produkcji granulatu paliwowego
Pojęciem pelet określa się najczęściej granulat produkowany z wiórów i trocin
drzewnych, pochodzących z przerobu zarówno drzew liściastych jak i iglastych.
Podstawowym surowcem do produkcji pelet są odpady drzewne z tartaków,
zakładów przeróbki drewna oraz leśne odpady drzewne. Technicznie możliwe jest
również wykorzystanie roślin energetycznych i odpadów rolnych 62. Peletowanie
biomasy polega na zwiększaniu gęstości energetycznej i polepszaniu właściwości
przemiałowej surowca. Scalanie materiałów często odbywa się z dodatkiem
wiążącym (lepiszczami lub spoiwami). Dodawanie lepiszcza przyczynia się
w późniejszym procesie sezonowania do poprawy właściwości i wytrzymałości
mechanicznej materiału. Produkcja peletów polega na prasowaniu surowca pod

62
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S.A, Gdańsk, 2010.
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wysokim ciśnieniem, bez udziału jakichkolwiek chemicznych substancji klejących63.
Niektórzy autorzy64 w swoich doświadczeniach, do wytworzenia ekologicznego
peletu, jako środek wiążący stosowali wodorotlenek wapnia Ca(OH)2, który jako
źródło jonów Ca2+ tworzących wiązania międzycząsteczkowe dobrze wpłynął na
proces przygotowania masy do peletowania. Dzięki niemu otrzymana masa była
bardziej plastyczna i łatwiej się formowała. Produkcja peletu polega na suszeniu,
mieleniu i prasowaniu65 66 67 (Rys.2)

Rysunek 2. Instalacja do produkcji granulatu (20-24t/h)

Źródło: Wach 2005

Cała linia technologiczna do produkcji paliw kompaktowych tworzy zespół
połączonych

ze

sobą

maszyn

i

urządzeń,

stanowiących

zamknięty

cykl

technologiczny. Budowa linii jest uzależniona od wielkości produkcji oraz określonych
wymagań odnośnie końcowego produktu narzucona przez indywidualnych odbiorców
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jak i od charakterystyki użytego surowca68. Zależnie od rodzaju peletów, udział
składników kosztów ich wytworzenia może kształtować się następująco: koszt
surowca to 30-45%, koszt suszenia, mielenia, peletyzacji i magazynowania to 3050% oraz koszt robocizny oceniany na 1/6 kosztu wytworzenia69

70

. Proces

peletowania odbywać się może za pomocą różnego typu granulatorów, takich jak
granulatory z pierścieniową lub płaską matrycą. Bardzo istotnym w procesie
zagęszczania jest właściwe przygotowanie biomasy roślinnej, a w szczególności jej
rozdrobnienie. Wpływa to na gęstość aglomeratu i poprawne podawanie materiału do
zespołu zagęszczającego granulatora. Drobne frakcje przyczyniają się do wzrostu
wydajności

procesu

wytwarzających

produkcji,

pelety

i

napełnienia

uzyskania

elementów

produktu

o

roboczych

urządzeń

podwyższonej

jakości

i trwałości71 72.
Zbyt duże rozdrobnienie może jednak przyczynić się do utrudnienia procesu
aglomeracji73. Wytworzony granulat może być nietrwały ze względu na słabe
wiązania w punktach styku. Wraz z zastosowaniem surowca o mniejszym wymiarze
cząstek wzrastają nakłady energii prasowania74 . W procesie peletowania stosuje się
nawilżenie materiału za pomocą pary. Odpowiedni stopień wilgotności zwiększa
zagęszczenie materiału oraz obniża energochłonność procesu, redukuje siłę tarcia
pomiędzy materiałem a elementami roboczymi granulatora i zmniejsza współczynnik
tarcia wewnętrznego przemieszczających się względem siebie drobin75 76 77.

68
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Rysunek 3. Rozdrabniacz bębnowy do

Rysunek 4. Granulator

biomasy

Źródło: materiał własny

Źródło: materiał własny

2. Analiza porównawcza właściwości fizyko - chemicznych granulatów
z różnych materiałów roślinnych
Parametrem fizycznym wpływającym na proces peletowania jest wartość
temperatury. Jej wzrost przyczynia się do zmniejszenia sił tarcia pomiędzy surowcem
o elementami roboczymi granulatora78. W zależności od użytego surowca
wyjściowego w końcowym efekcie uzyskujemy paliwa różniące się właściwościami,
w tym wartością opałową. Wartość kaloryczna peletu waha się od 16 do około 20 MJ
∙ kg-1 (Tab.2).

Jedną z cech peletu jest jego stała jakość i niska wilgotność.

Granulaty można pozyskiwać z drewna jak również z szeroko pojętej biomasy. Może
to być słoma rzepakowa, śruta rzepakowej, wytłoki z nasion rzepaku, w których
pozostaje od 8 do 10% oleju (takie wytłoki są doskonałym dodatkiem do
78
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granulowanej słomy rzepakowej, konopi, paździerzy, szyszek chmielowych, kiełków
słodowych, torfu, otrębów, masy owocowej pozostającej po produkcji soków do
picia), a także z makulatury. Należy odpowiednio przygotować surowiec, tak, aby
mógł łatwo podlegać procesowi granulacji.
Do podstawowych właściwości fizycznych peletów zalicza się ich wilgotność,
gęstość objętościową oraz trwałość. Granulki biomasy są bardzo wrażliwe na wilgoć
wychwytywaną z otoczenia, dlatego ważne są odpowiednie warunki magazynowania.
Inną ważną właściwością jest gęstość nasypowa określana jako objętość masy na
jednostkę biomasy. Jest ona ważna w zakresie transportu i przechowywania. Wyższa
gęstość to większa masa, która może być transportowana lub przechowywana
w pojemnikach lub workach o stałej objętości, minimalizując w ten sposób koszty
transportu i przechowywania. Trwałość to parametr stosowany do opisywania
właściwości fizycznych powiązanych z jakością zagęszczonych biopaliw stałych.
Ma ona znaczenie w przypadku wykorzystania go w indywidualnych systemach
grzewczych, aby zapobiec procesowi pylenia79
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. Liczne badania doprowadziły do

opracowania przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) normy CEN/TS 15210,
w której opisana jest metoda określania trwałości fizycznej oraz przyczyn
i powstawania osadów i pyłów.
Ważnym parametrem jest skład chemiczny materiału roślinnego. Zawartość
tłuszczu, ligniny, celulozy, białka czy skrobi wpływa na jakość procesu aglomeracji
ciśnieniowej. Materiał zawierający dużą ilość takich składników szybciej ulega
zagęszczeniu oraz charakteryzuje się większą trwałością82

83 84

. Do właściwości

chemicznych peletów możemy zaliczyć: skład powstałego popiołu jak i zawartość
poszczególnych składników w postaci: węgla, wodoru, azotu, siarki, chloru oraz jego

79
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wartość opałową. Im wyższa zawartość węgla i wodoru tym wyższa wartość opałowa
(GCV), natomiast wysoka zawartość tlenu zmniejsza wartość opałową 85 86.
Tabela.2 Porównanie właściwości peletów z trawy trawnikowej, słomy, peletów
drzewnych,

Parametr

Palm Kern Shell i paliw kopalnych

Jednostka

Pelety z

Pelety

Pelety słoma

Palm Kern

Słoma

Węgiel

Gaz

trawy

drzewne

pszeniczna

Shell

(Hejft

(Kowalczyk

(Kowal-

(Kornacki i

(Ivanova i

(Ivanova

(Ivanova i

1994)

-Juśko i

czyk-

Maj 2011)

in.2015)

i in.2015)

in.2015)

in.2009)

Juśko i
in.2009)

C

[%]

-

46,23

43,04

39,41

-

-

-

H

[%]

-

6,29

6,51

4,81

-

-

-

N

[%]

-

0,24

0,72

0,08

-

-

-

S

[%]

-

0,0

0,05

0,06

-

-

-

O

[%]

-

39,45

43,28

48,18

-

-

-

Ciepło

[MJ∙kg ]

16,29

17,93

19,19

18,59

19,82

32

48

[MJ∙kg ]

14,82

16,35

17,60

17,35

18,09

25

48

Popiół

[% s.m]

12,74

1,49

6,33

3,33

7,91

12

0

Wilgotność

[% s.m]

12,47

7,79

6,40

7,46

10,5

12

0

-1

spalania
Wartość

-1

opałowa

Źródło: Kornacki i Maj 2011, Ivanova i in.2015, Hejft 1994, Juśko i in.2009

Charakterystyka peletu pod względem wydajności energetycznej kształtuje się
następująco:
2 kg peletu zastępuje 1 litr oleju opałowego; 1,5 tony peletów zastępuje 1 tonę
węgla; 1 m3 drewna litego odpowiada 2,5 m3 zrębków, co jest równoważne 0,5 tony
peletów; z 1 tony spalonego paliwa w formie peletu zostaje tylko 10- 20 kg popiołu;
zmiana ogrzewania z oleju opałowego na pelety powoduje zmniejszenie emisji CO 2
o 2,5 kg na każdym zaoszczędzonym litrze; do ogrzania domu jednorodzinnego
potrzeba w przybliżeniu 5 ton peletu rocznie [Wach 2006]. O dobrej jakości peletu
85
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86
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wyprodukowanego z odpadów drzewnych świadczą: jasna barwa, połyskujące
pałeczki, niekruszące się po wzięciu do ręki i potarciu w dłoni jedne o drugie, brak
zanieczyszczeń, certyfikaty uzyskane przez producenta.
Rysunek 5. Granulat ze słomy topinamburu

Źródło: materiał własny

Obecnie obowiązujące normy jakości peletu pochodzą głównie z trzech krajów
europejskich: Austrii (ÖNORM M 7135), Szwecji (SS 18 71 20) i Niemiec (DIN
51731). W Polsce nie ma określonej normy jakościowej dotyczącej produkcji peletów.
Do roku 2011 jedyną odnoszącą się do biomasy roślinnej była norma PN-91/D95009: Surowiec drzewny- zrębki leśne. Swym zakresem obejmowała ona
wymagania dotyczące wilgotności, wymiarów, jakości, składowania i transportu
zrębków. Najczęściej do oceny jakości wytworzonych peletów stosuje się europejską
normę EN14961. Zadaniem normy jest ustalenie standardów wykonania i jakości
peletów

z

uwzględnieniem

krytycznych

wartości

dla

zanieczyszczeń

i wartości energetycznych. Normy zawierają progi graniczne m.in. dla średnicy
granulatu, trwałości, gęstości, zawartości pyłu, popiołu, wilgotności, wartości
opałowej oraz zawartości poszczególnych pierwiastków chemicznych 87.Podczas
spalania pelety powinny wydzielać zapach palonego drzewa, w kolorze wyglądać jak
czyste drewno, posiadać ciężar właściwy 0,65 kg ∙l-1, nie mogą zawierać sztucznych
dodatków ani zawierać nadmiernych ilości pyłu, zawartość wody < 12%.

87

Kowalczyk- Juśko A., Kopaktowanie się opłaca. Wykorzystuj słomę jeszcze efektywniej.
Agroenergetyka 1 (31), s.13-15, 2010.
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Tabela.3 Parametry analityczne pelet
Parametr

Typowa wartość

Znaczenie odchylenia wartości parametru

parametru

od normy
im wyższa zawartość wody tym niższa

woda

5-10

zawartość energii
przy wysokiej zawartości wody (>15%)

(%) wagowo

zachodzi ryzyko rozkładu biologicznego
wyższa zawartość wskazuje na obecność
popiół, 5500C
(%) wagowo

dodatków
0,2 -1,5

wyższa zawartość zwiększa na ryzyko
powstawania żużla
wyższa

zawartość

popiołu

oznacza

potrzebę jego częstszego usuwania
zawartość >0,1% wskazuje na obecność
sztucznych

siarka,
(%) wagowo

<0,02 - 0,08

dodatków

wiążących

(np.

związków siarki)
zawartość

>0,1%

stwarza

ryzyko

powstawania osadu siarczanu wapna
wartość opałowa

16,9- 18,6

MJ/kg
warunki topnienia
popiołu
np. wg ISO 540

słaba jakość procesu spalania
nieekonomiczne spalanie

1
200 - 1400

w niższych temperaturach istnieje ryzyko
powstawania żużla

1300 - >1500

temp. mięknienia 0C
temp. płynięcia 0C
przy wyższej zawartości wzrasta ryzyko
pyły

<8

problemów związanych z obsługą instalacji
przy wyższej zawartości zachodzi ryzyko

(%) wagowo

słabego spalania
ciężar właściwy

600 - 700

słaba opłacalność ekonomiczna

kg/m3
Źródło: Wach i Bastian 2010
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3. Dyskusja
Ogrzewanie przy pomocy pelet jest łatwe i nie wymaga zbyt wiele uwagi
poświęconej kotłowni. Mogą jednak pojawić się problemy w przypadku, gdy zbyt
duża ilość popiołu przyczynia się do powstawania szlaki i zmniejszania wydajności
pracy instalacji. Problem mogą stanowić zawartości różnych dodatkowych substancji
w poszczególnych rodzajach biomasy. Nadmierna ilość popiołu czy powstawanie
szlaki może wskazywać na zawartość w materiale kory, nasion, czy innych
niepożądanych dodatków takich jak zanieczyszczenia i piasek. Natomiast zbyt duża
wilgotność materiału może być przyczyną słabego spalania i blokowania systemu
podawczego paliwa88. Może być także przyczyną powstawania znacznej ilości
popiołów. Popiół, choć uciążliwy, stanowi jednak pełnowartościowy nawóz stosowany
do celów rolniczych89 90 91.

Podsumowanie
Strategia polityki energetycznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej
zakłada

stopniowy

wzrost

udziału

biomasy

w

produkcji

energii.

Zgodnie

z założeniami w 2020 roku udział biomasy ma stanowić prawie połowę energii
produkowanej z surowców odnawialnych. Inwestowanie w odnawialne źródła energii
pozwoli znacznie podnieść bezpieczeństwo energetyczne kraju. Szczególnie
dynamicznego przyspieszenia w krajach Unii Europejskiej doznała produkcja
i zastosowanie energetyczne granulatu z odpadów drzewnych. Według specjalistów
zapotrzebowanie na biomasę pierwotną systematycznie wzrasta (najbardziej
w budownictwie, w tym w ciepłownictwie), pochodzi ona z pozostałości produkcji
rolnej, zbóż energetycznych i produktów leśnych. Duże ilości biomasy są również
importowane, szacuje się, że już ponad 60 proc. biomasy spalanej w Polsce
pochodzi z zagranicy. Do Polski na masową skalę sprowadzane są odpady
z orzechów palmowych, pestki i wytłoczyny z roślin oleistych pochodzące z różnych
88
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lekkiej. Frag. Agron. 29(3): 127-135, 2012.
90
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krajów Afryki, Indonezji i Malezji. Stale zwiększa się również ilość surowca zza
wschodniej granicy, głównie z Ukrainy, Białorusi i Rosji, skąd trafiają do nas
pozostałości ze słonecznika oraz drewno. Granulat paliwowy z biomasy, pod
względem ekonomicznym jest konkurencyjny dla oleju, węgla i gazu. Ze względu na
mniejszą emisję gazów i pyłów, będący najczęściej pochodną drewna (trociny,
zrębki, brykiety, szczapy)

przewyższa pod względem ekologicznym każde inne

paliwo. Surowcem do produkcji granulatu paliwowego z biomasy może być każdy
rodzaj roślin. Mogą nim być odpady pochodzenia roślinnego (bez dodatków
syntetycznych) powstające w procesach przeróbki roślin użytkowych. Peletowanie,
jako proces zagęszczania, poprawia właściwości biomasy roślinnej, która w stanie
pierwotnym i nieprzetworzonym, jest surowcem bardzo niejednorodnym. Zaletą
zagęszczania jest otrzymanie dużego współczynnika koncentracji energii w jednostce
objętości uzyskanego paliwa w stosunku do innych form przetworzenia biomasy. Pod
wpływem działania dużego ciśnienia i wysokiej temperatury wytwarzane jest paliwo o
znormalizowanych właściwościach, które w wyniku koncentracji biomasy jest bardziej
energetyczne (kaloryczność rzędu 16- 20 MJ∙kg-1). Dzięki takiej postaci pelety mogą
być spalane z wysoką sprawnością.
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Anita Zapałowska92, Sławomir Rybka93

METODY ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Streszczenie: Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się systematyczny wzrost masy powstających
osadów ściekowych. Ma to związek ze zwiększającą się liczbą oczyszczalni, modernizacją już
istniejących, jak również z rozbudową sieci kanalizacyjnych. Artykuł, w oparciu o przegląd literatury,
przedstawia różne sposoby zagospodarowania osadów ściekowych ze szczególnym uwzględnieniem
wykorzystania do celów rolniczych, rekultywacyjnych i energetycznych. Procesy te umożliwiają nie
tylko zmniejszenie ilości odpadu, ale przede wszystkim wykorzystanie zawartej w nich substancji
organicznej i potencjału energetycznego.
Słowa kluczowe: osady ściekowe, biomasa, termiczne unieszkodliwianie, rolnicze wykorzystanie

Wstęp
W perspektywie do 2020 r. podstawowymi celami w gospodarce osadami
ściekowymi będzie ograniczenie ich składowania poprzez wykorzystanie na cele
rolnicze, rekultywacyjne jak i przekształcanie metodami termicznymi w celu odzysku
energii w postaci ciepła i prądu elektrycznego. Do niedawna najczęstszą metodą
postępowania z osadem było wywożenie go na składowiska jednorodne, z innymi
odpadami, bądź deponowanie na składowiskach specjalnych. Tendencja ta ulega
zmianie w obliczu nowych uregulowań prawnych zabraniających składowania
osadów. Spośród wszystkich stosowanych metod obecnie największe zastosowanie
ma ich przyrodnicze wykorzystanie do nawożenia użytków rolnych, rekultywacji
gruntów bezglebowych, zestalenia roślin z podłożem i produkcji kompostu. Zwiększa
się również udział termicznego przekształcania osadów - ich spalania, współspalania,
mokrego utleniania, pirolizy, zgazowanie i witryfikacji. Osady są często poddawane
też innym działaniom- na produkcję biogazu, mas plastycznych z osadu czynnego,
służą do produkcji karmy dla zwierząt domowych, czy jako dodatek mineralny do
betonów (Rys.1). Na wybór odpowiedniego sposobu zagospodarowania wpływa
analiza składu chemicznego, stan sanitarny oraz cechy fizyczne 94.

92

Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Technologii Bioenergetycznych
Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Technologii Bioenergetycznych
94
Rosik-Dulewska C. Podstawy gspodarki odpadami. PWN, Warszawa 2008.
93

38

Rysunek 1. Zmiany w strukturze odzysku i unieszkodliwiania osadów ściekowych
do 2020 roku

Źródło: Grabowski Z. Termiczne przekształcanie osadów ściekowych na przykładzie STUO
w Krakowie, IV Forum Gospodarka osadami ściekowymi, Warszawa 2011

1. Materiały i metody
Sposoby zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce przedstawiono
w oparciu o dostępne raporty, opracowania, roczniki statystyczne i publikacje z tej
dziedziny.
2. Rolnicze wykorzystanie
Osady ściekowe charakteryzują się dużą zawartością materii organicznej oraz
składników pokarmowych, w tym głównie azotu, fosforu, magnezu, wapnia i siarki 95 .
Szereg badań dowiódł, że osady ściekowe i komposty z jego udziałem wpływają na
wysokie wartości plonotwórcze roślin 96 97 98 99 100.
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Znaczy to, że osady ściekowe stanowią pełnowartościowy nawóz organiczny,
możliwy do zastosowania w rolnictwie. Zakwalifikowanie ich do użytku rolniczego
niesie ze sobą wymagania, które muszą spełniać zarówno tereny rolnicze jak
i wykorzystywane na nich osady. W myśl ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 poz.
21)101, komunalne osady ściekowe jako odpad, przed wprowadzeniem do gleb w celu
ich zagospodarowania przyrodniczego, powinny być poddane procesowi stabilizacji
(uzdatniania). Przed zastosowaniem osady muszą być poddane badaniom. Badania
obejmują: odczynu pH, zawartość: suchej masy, substancji organicznej, azotu
ogółem i amonowego, fosforu ogółem, wapnia, magnezu, metali ciężkich oraz
obecność bakterii z rodzaju Salmonella, liczebności jaj pasożytów jelitowych Ascaris
sp., Trichuris sp. i Toxacara sp. Najważniejszymi parametrami decydującymi
o przydatności osadu do stosowania w rolnictwie jest brak zanieczyszczeń
biologicznych i mniejsze od dopuszczalnych stężenia metali ciężkich. Obecność
pałeczki Salmonelli i żywych jaj pasożytów jelitowych uniemożliwia stosowanie
osadów w rolnictwie i do rekultywacji gruntów na cele rolnicze. Osady ściekowe
i komposty wyprodukowane na ich bazie powodują wzrost koncentracji azotu i fosforu
w glebie102. Zawarte w osadzie substancje organiczne sprzyjają powstawaniu
próchnicy i mineralizacji gleby, a zatem polepszają wzrost i rozwój roślin
uprawnych103

104 105

. Wykazują one bardzo skuteczne oddziaływanie glebotwórcze,

a wprowadzone do wierzchnich warstw gruntu nadają tej warstwie biologiczną
aktywność, właściwą dla gleb urodzajnych106. Wprowadzony do gleby osad ściekowy
korzystnie wpływa na poprawę jej parametrów enzymatycznych, powoduje
stymulację aktywności dehydrogenaz, proteazy i fosfataz107.
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Zawartość potasu, w stosunku do azotu i fosforu jest bardzo niska, i nie
przekracza 1 % s.m. Związki potasu są dobrze rozpuszczalne w wodzie i duża ich
ilość jest odprowadzana z wodami ściekowymi w procesie oczyszczania 108

109 110 111

112

. W związku z tym, stosując osady ściekowe w celach nawozowych, należy

uzupełnić niedobór tego pierwiastka, stosując dodatkowe nawożenie potasowe113.
Podobnie należy tłumaczyć niską i mało zróżnicowaną zawartość sodu w osadzie.
Sód w wyniku tworzenia łatwo rozpuszczalnych soli dostaje się do cieku wodnego.
Z

powyższego

względu,

jak

również

w

wyniku

przemywania

podczas

przechowywania osadów, zawartość sodu i potasu w osadach jest niewielka 114.
Zawartość w osadzie azotu, fosforu i wapnia jest ponad 1,5 razy większa niż
w starannie przechowywanym, dobrej jakości oborniku. Fosfor i potas z osadów
ściekowych są wykorzystywane przez rośliny tak samo jak z obornika, natomiast azot
słabiej. W pierwszym roku po zastosowaniu osadu rośliny wykorzystują przeciętnie
20% azotu, a w ciągu 3 kolejnych lat, jak wynika z doświadczeń, wykorzystanie tego
pierwiastka nie przekracza 30%115

116

. Zawartość azotu waha się przeważnie od 2,0

do 4,0% w s.m. osadu117. Składnik ten w osadach występuje głównie w połączeniach
organicznych, co oznacza, że jest dostępny dla roślin dopiero po mineralizacji
osadów. Dla roślin ważny jest azot występujący w postaci łatwo przyswajalnych
związków mineralnych.
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W osadach ściekowych we frakcji azotu dostępnego dla roślin przeważają jony
amonowe118. Średnie zawartości fosforu w osadach wahają się w przedziale
2,5–3,6% s.m119. Zawartość wapnia (CaO) wynosi od 2,0 do 5,0% s.m., a magnezu
(MgO) od 0,5 do 1,0% s.m. Zawartość magnezu w osadzie jest wystarczająco duża
do uzupełnienia jego niedoboru w glebach i dostarczenia roślinom tego składnika
pokarmowego120. Stosowanie osadów ściekowych do nawożenia roślin istotnie
wpływa na zawartość w nich wapnia121. Osady ściekowe odznaczają się znaczną
zawartością siarki – średnio 11,4 g·kg-1 s.m122. Nawożenie osadami ściekowymi
powoduje zwiększenie zawartości siarki siarczanowej w glebie 123 oraz w biomasie
roślin124. Informacja ta ma szczególne znaczenie w świetle wyników badań
świadczących o małej ilości siarki dostępnej dla roślin w glebach użytkowanych
rolniczo125. Osady ściekowe posiadają dużą wartość próchnicotwórczą, o czym
świadczyć może wysoka zawartość węgla wahająca się przeważnie od 50 do 60%
suchej masy, a w osadach niedostatecznie ustabilizowanych – do 70%. W osadach
surowych (niestabilizowanych) substancja organiczna stanowi do około 85% s.m.
osadu. Zawartość substancji organicznej w osadzie jest bardzo ważnym wskaźnikiem
wartości tego odpadu, jako nawozu poprawiającego strukturę gleby przy jego
rolniczym wykorzystaniu126. Odczyn osadów ściekowych (pH) waha się w zakresie
5,8–8,7 127.
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Aby ograniczyć do minimum ryzyko zanieczyszczenia gleb, wód i płodów rolnych
przy wykorzystaniu osadów ściekowych należy mieć na uwadze fakt, iż mogą one
wykazywać toksyczne właściwości związane ze zbyt dużą zawartością metali
ciężkich. Ich zawartość w osadzie jest czynnikiem bardzo ważnym, który często
decyduje, czy osad jest przydatny do przyrodniczego wykorzystania128

129

130

.

Warunki jakie muszą zostać spełnione przy stosowaniu osadów ściekowych oraz
wartości dopuszczalne stężeń metali ciężkich w osadach i w wierzchniej warstwie
gruntu, na którym mają być one stosowane, określa rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych
(Dz. U. 2002 nr 134 poz. 1140). Zawartość metali ciężkich w suchej masie osadu nie
może być większa niż: dla kadmu (Cd) - 20 mg∙kg-1 s.m., dla miedzi (Cu) - 1000
mg∙kg-1 s.m., dla niklu (Ni) - 300 mg∙kg-1 s.m., dla ołowiu (Pb) - 750 mg∙kg-1 s.m., dla
cynku (Zn) 2500 mg∙kg-1 s.m., dla rtęci (Hg) - 16 mg∙kg-1 s.m., dla chromu (Cr) - 500
mg∙kg-1 s.m. Osady ściekowe nie mogą być stosowane na glebach zagrożonych
zanieczyszczeniem metalami ciężkimi.
Przed zastosowaniem osadu konieczne jest zbadanie gleby, w celu oceny jej
stanu wyjściowego i dalszego monitorowania jeśli stosowanie osadów ściekowych
będzie ponawiane. Niektóre metale są mikroskładnikami niezbędnymi do życia roślin,
jednak w wysokich stężeniach mogą być trujące dla ludzi, zwierząt i roślin. Do
najbardziej niebezpiecznych metali ciężkich zaliczamy: chrom, ołów, kadm, miedź,
nikiel, mangan i rtęć. Analizując wyniki licznych badań stwierdza się, że w osadach
ściekowych ilość metali ciężkich może wahać się w bardzo szerokim zakresie np.:
cynku – od 126 do 9824, chromu – od 5 do 7544, ołowiu – od 5 do 953, kadmu – od
0,2 do 149, miedzi – od 3 do 1340, niklu – od 1,7 do 1172, manganu – od 20 do 1965
oraz rtęci – od 0,95 do 7,55 mg·kg-1 s.m 131 132 133 134 135.
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Niektóre z metali ciężkich częściej niż inne występują w stężeniach znacznie
przekraczających

dopuszczalne

zawartości

dla

osadów

kwalifikowanych

do

przyrodniczego wykorzystania. Najwięcej przekroczeń odnotowuje się w przypadku
cynku, kadmu, chromu i niklu136 137.
Metale ciężkie zawarte w osadach ściekowych na ogół występują w postaci
związków trudniej dostępnych dla roślin138. Przeprowadzona analiza sekwencyjna
zaproponowana przez Tessier'a i in. (1979) pozwala na wydzielenie pięciu
zdefiniowanych frakcji (form występowania metali ciężkich w podłożu): wymienna,
związana z węglanami, związana z tlenkami Fe i Mn, związana z materią organiczną
oraz residuum139. Większość metali ciężkich występuje w postaci związków trudniej
uwalniających się (frakcja związana z tlenkami Fe i Mn oraz z materią organiczną),
a także we frakcji pozostałości uważanej za całkowicie niedostępną dla
środowiska140.
Tabela 1. Dopuszczalne stężenia metali ciężkich gleby przy stosowaniu komunalnych
osadów ściekowych w zależności od kategorii agronomicznej gleby
Stężenie dopuszczalne metali ciężkich w glebie [mg∙kg-1 gleby]
Metal
Lekkiej

Średniej

Ciężkiej

Kadm (Cd)

1

2

3

Miedź (Cu)

25

50

75

Nikiel (Ni)

20

35

50

Ołów (Pb)

40

60

80

Cynk (Zn)

80

120

180

Rtęć (Hg)

0,8

1,2

1,5

Chrom (Cr) 50

75

100

Źródło: Dz. U. z 2010 r., Nr 137, poz.924
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Wśród substancji toksycznych występujących w osadach ściekowych coraz
częściej, obok metali ciężkich, wymienia się związki organiczne. Osady ściekowe
z

niektórych

oczyszczalni

mogą

zawierać

nadmierne

ilości:

pestycydów,

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych PAHs (WWA), adsorbowanych
organicznych związków chloru (AOX), polichlorowanych bifenyli (PCB), chloroformu,
polichlorowanych dibenzodioksyn (PCDD) i dibenzofuranów (PCDF) oraz związków
zaburzających działanie hormonów EDC – alkilobenzenosulfonian liniowy (LAS),
ftalany (DEPH), nonylofenole (NP)141

142 143

. Oprócz zawartości metali ciężkich

w próbkach glebowych oznaczany jest odczyn (pH) oraz zawartość przyswajalnego
fosforu. Odczyn gleby jest ważnym parametrem, od którego zależy mobilność metali
ciężkich i ich przyswajalność dla roślin. W miarę obniżania pH, wzrasta dostępność
metali ciężkich dla roślin, a więc zwiększa się ryzyko zanieczyszczenia produktów
rolnych. Dlatego osady nie mogą być stosowane na glebach posiadających odczyn
niższy niż pH 5,6.Osady zawierają często również bakterie chorobotwórcze, wirusy,
pierwotniaki, jaja pasożytów oraz grzyby. Poziom skażeń biologicznych może być
obniżony w procesach stabilizacji

i unieszkodliwiania osadów (fermentacja

metanowa, stabilizacja tlenowa, kompostowanie, wapnowanie, przeróbka termiczna).
Na

obniżenie

biologiczne144

ilości

bakterii

chorobotwórczych

wpływa

także

oczyszczanie

145 146 147 148 149 150

. Rozkład zanieczyszczeń organicznych osadu

w warunkach tlenowych lub beztlenowych,

w obecności innych odpadów

organicznych (słoma, liście warzyw, łęty ziemniaczane, trawy, chwasty, kora
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drzewna, trociny, wióry itp.) lub bez obecności masy roślinnej nosi nazwę
kompostowania.

Kompostowanie

z

osadów

odpadami

roślinnymi

zmniejsza

zawartość metali ciężkich w kompoście, niszczy chorobotwórcze organizmy, likwiduje
uciążliwość odorową osadów i daje ziemisty nawóz organiczny, o gruzełkowatej,
sypkiej strukturze. Podkreślając wartości kompostu jako nawozu organicznego,
wymienia się jego korzystne działanie rozluźniające na strukturę gleb ciężkich,
wiązanie gleb lekkich i piaszczystych, a także powiększanie pojemności wodnej
i cieplnej gleb. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów
ściekowych z dnia 13 lipca 2010r. (Dz. U. 2010 r., nr 137, poz. 924) określa
maksymalna dawkę osadu w rolnictwie i rekultywacji gruntów na cele rolnicze.
Wynosi ona 3 tony suchej masy na hektar rocznie. Osad można stosować
w dawkach skumulowanych na dwa lub trzy lata. Wówczas jednorazowo można
zastosować odpowiednio 6 lub 9 ton suchej masy osadu na 1 hektar. Osady
ściekowe mogą być wykorzystywane do rekultywacji gruntów, składowisk odpadów
czy wyrobisk po eksploatacji kopalin151

152

. Osady wzbogacone nasionami roślin

umieszczone na skarpach składowisk odpadów i nasypów ziemnych skutecznie
przeciwdziałają erozji gruntów i utrwalają ich powierzchnię153

154 155

. Osadów nie

stosuje się na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa.

3. Termiczne unieszkodliwianie
Poprzez instalację spalania odpadów według Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 22 kwietnia 2011156 rozumie się instalacje wykorzystywane w celu termicznego
przekształcenia odpadów czy też produktów ich wstępnego przetwarzania,
z odzyskiem lub też bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej. Obejmuje ona
następujące procesy: spalanie przez utlenianie, pirolizę, zgazowanie, a także proces
151
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plazmowy, przy czym substancje powstające podczas przekształcania są następnie
spalane. Technologie spalania w złożu fluidalnym są grupą najlepiej technicznie
rozwiniętych

rozwiązań

konstrukcyjnych.

Są

to

technologie

spalania

w złożu stacjonarnym jak również cyrkulacyjnym czy wirowym. Umożliwiają spalanie
osadów odpowiednio odwodnionych mechanicznie, częściowo osuszonych lub
w postaci granulatu czy kombinacji osadu odwodnionego mechanicznie i osadu
granulowanego. Do spalania osadów wykorzystuje się również technologie w piecach
z mechanicznym rusztem ruchomym, cechujące się prostą konstrukcją i dobrą
efektywnością energetyczną157. Inną technologią jest spalanie w piecu obrotowym,
gdzie

osady

wprowadzane

są

przeciwprądowo158.

Obecnie

rozwiązaniami

o niewielkiej skali aplikacji przemysłowych są technologie wykorzystujące proces
pirolizy bądź zgazowania. Technologie te cechują się koniecznością dostarczenia
energii dla realizacji termicznego procesu przemiany tych odpadów. Przy wyborze
technologii spalania osadów ściekowych powinna decydować tzw. zasada BAT,
określająca wybór technologii odnoszącej się do najwyższego dostępu poziomu
techniki oraz inżynierii i ochrony środowiska159. W instalacjach służących do spalania
osadów za BAT można uznać technologię ze złożem fluidalnym. Technologia
spalania fluidalnego jest stosowana w Stacji Termicznej Unieszkodliwiania Osadów
(STUO) w Krakowie. Jest skuteczną metodą ograniczania emisji SO 2 i NOx.
Charakteryzuje

się

stosunkowo

niską

temperaturą

spalania

(850-

950oC),

co minimalizuje syntezę tlenków azotu z powietrza. Rozdrobnione paliwo i sorbent
poddawane są do strefy spalania pieca, gdzie wraz z materiałem inertnym (np.
piaskiem) tworzą złoże. Przy spalaniu fluidalnym wykorzystywany jest strumień
wdmuchiwanego powietrza lub tlenu w celu uzyskania odpowiedniej turbulencji,
przez co osiąga się stan zwiększenia cząstek w strumieniu gazu. Złoże zachowuje
się wtedy podobnie jak ciecz. Ciągłe mieszanie cząstek złoża pozwala na całkowite
spalanie paliwa i utrzymanie jednolitej temperatury w całej strefie spalania. Ciepło
spalania jest częściowo odprowadzanie przez parę powstającą w rurach pieca
przechodzących przez złoże.
157
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Materiał złoża nie tylko umożliwia przepływ ciepła do rurek pieca, ale także wiąże
SO2.Do procesu spalania w złożu fluidalnym podawany jest osad odwodniony
w takim stopniu, aby zapewnić autotermiczne prowadzenie procesu. Spalanie
autotermiczne można uzyskać spalając osad o zawartości zaledwie ok.30% suchej
masy. Wskazane jest jednak podsuszanie (suszenie częściowe) osadu za pomocą
ciepła odzyskiwanego z procesu spalania, przed podaniem go do spalania, co
odbywa się w węźle podsuszania osadu. Spaliny zawierające popioły z procesu
spalania zbierane są w górnej części pieca i kierowane do wymienników ciepła.
Schłodzone w wymienniku ciepła spaliny poddawane są procesowi oczyszczania
metodą suchą poprzez ich odpylanie oraz usuwanie zanieczyszczeń gazowych
i

metali

ciężkich.

Spaliny

przeprowadza

się

kolejno

przez

rozdzielacz

elektrostatyczny do wydzielenia popiołu i metali ciężkich w formie pyłów oraz filtr
workowy do usuwania kwaśnych gazów i pozostałości metali. Oczyszczone spaliny
poprzez wentylator odciągowy kierowane są do komina. Efektywność usuwania pyłu
w rozdzielaczu elektrostatycznym wynosi 99%. Stężenie pyłu na wylocie rozdzielacza
jest niższa niż 10 mg/Nm3, wymagane dyrektywą 2000/76/EC. Metale ciężkie takie
jak Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn, Cd i Tl zostają usunięte wraz z pyłem.
Zawartość NOx w gazach odlotowych nie przekracza 200 mg/Nm 3 w przeliczeniu na
suchy gaz

przy 11-procentowej zawartości tlenu. Popioły zdatne do ponownego

wykorzystania stanowią zdecydowaną większość pozostałości procesowej, natomiast
niewielkie ilości powstającego w procesie oczyszczania chemicznego odpadu
niebezpiecznego są kierowane do węzła zestalania odpadów niebezpiecznych.
Ciepło wytworzone w wyniku termicznego procesu przetwarzania osadów jest
odzyskiwane i wykorzystywane ponownie w procesie termicznej utylizacji. Instalacja
wyposażona jest w system monitoringu procesu i jakości spalin

160

. Maksymalna

wydajność instalacji wynosi 291 Mg/dobę (t.j. ok 64 Mg s.m/dobę), co przy
planowanym czasie pracy instalacji wynoszącym 8 520 h/rok pozwala na
unieszkodliwienie do 103 305 Mg osadów rocznie. Instalacja pracuje w ruchu ciągłym
24 godz. na dobę.
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Rysunek 2. Metody suszenia, spalania, współspalania osadów ściekowych 161 162 163 164.

Źródło: Środa K., Kijo-Kleczkowska A., Otwinowski H., Methods of disposal of sewage sludge.
Archives of Waste Management and Environmental Protection, vol.15, issue 2, p.33-50, 2013

Podsumowanie
Rolnicze użytkowanie osadów ściekowych to doskonały sposób zachowania
próchnicy w glebie, a także dostarczania składników pokarmowych roślinom. Ten
rodzaj

zagospodarowania

zastępuje

bądź

uzupełnia

nawożenie

nawozami

naturalnymi. Badania potwierdziły ich wpływ na wysokość plonów uprawianych roślin.
Działanie plonotwórcze osadów porównywalne jest z działaniem obornika. Wielkość
dawki osadu uzależniona jest od zapotrzebowania roślin w azot, który stanowi
w optymalnej ilości najważniejszy składnik plonotwórczy. Wprowadzone do gleby
podwyższają w niej zawartość próchnicy, fosforu, azotu, wapnia i magnezu.
Po zastosowaniu osadu wzrasta pH gleb a także poprawia się pojemność sorpcyjna
oraz wysycenie kompleksu sorpcyjnego zasadami. Dawka osadów ściekowych do
nawożenia musi być ściśle normowana ze względu na zawartość metali ciężkich.
161
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Osady mogą być użyte w procesach rekultywacji terenów, gleb zdegradowanych
oraz

kształtowaniu

z najkosztowniejszych

szaty

roślinnej

nieużytków.

sposobów utylizacji

Spalanie

jest

jednym

osadów ściekowych. Warunkiem

koniecznym jest odpowiednie przygotowanie osadu, czyli zagęszczenie go w jak
największym stopniu. Spalanie osadów nie jest procesem obojętnym dla środowiska,
związanym z emisją CO, SO2, NOx, pyłu, WWA, dioksyn oraz furanów. Wymagane
jest stosowanie rozbudowanej instalacji oczyszczania spalin. Bez wątpienia wśród
zalet procesu spalania osadów możemy wyróżnić zmniejszenie ich objętości,
niewielką wrażliwość na zmienną składu odpadów, minimalizację odorów, możliwość
wykorzystania wtórnych produktów ze spalania i odzysk ciepła. Metoda termicznego
unieszkodliwiania osadów ściekowych będzie zawsze generowała koszty związane
z budową i eksploatacją spalarni165.
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PRZYDATNOŚĆ NAWOZOWA POPIOŁÓW Z TERMICZNEGO
PRZEKSZTAŁCANIA BIOMASY
Streszczenie: Coraz częstsze wykorzystanie biomasy w energetyce powoduje powstawanie dużych
ilości odpadowych popiołów, których składowanie może okazać się marnowaniem cennych składników
odżywczych. Popiół ze spalania biomasy można wykorzystać jako nawóz mineralny, charakteryzujący
się wysokim odczynem oraz zawartością składników pokarmowych, zwłaszcza potasu, fosforu
i magnezu. Artykuł, w oparciu o badania własne przedstawia możliwość wykorzystania popiołu do
nawożenia gleb przeznaczonych na uprawę roślin energetycznych.
Słowa kluczowe: popiół z biomasy, nawożenie mineralne, rośliny energetyczne

Wstęp
Popiół wytworzony z biomasy nieprzetworzonej chemicznie oznaczone są kodem
10 01 03 (Dz. U. 2015 poz. 132). Jego utylizacja jest częścią zrównoważonej
produkcji energii. Działanie popiołu jest niejednokrotnie porównywalne z działaniem
nawozów mineralnych. Może on zostać wykorzystany jako nawóz mineralny na
polach, pod warunkiem, że spalono czystą biomasę167

168 169

. Wniesiony do gleby

najczęściej zwiększa jej zasobność w potas, stanowiąc rezerwowe źródło tego
pierwiastka dla roślin.
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie procesu odzysku R10 określa
warunki rozprowadzenia go na powierzchni ziemi (Dz. U. 2015 poz. 132). Dokonuje
się tego poza okresem wegetacji roślin, deponuje na całej powierzchni gleby,
przykrywa glebą lub z nią miesza. Wyjątek stanowi stosowanie ich na użytkach
zielonych oraz plantacjach wieloletnich, wówczas rozprowadzanie na powierzchni
ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm. Odpad ten można wprowadzać jedynie
do tych gleb, w których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia
substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września
166

Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Technologii Bioenergetycznych
Kowalczyk-Juśko A. Źródła biomasy na cele energetyczne. [w:] Bioenergetyka podkarpacka.
B. Kościk (red.). PWSZ, Jarosław, 2007.
168
Kalembasa D. Ilość i skład chemiczny popiołu z biomasy roślin energetycznych. Acta Agrophys.
7(4): 909-914.
169
Niedziółka I., Zuchniarz A. 2006. Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia
roślinnego. MOTROL. 8A, 232-237, 2006.
167

54

2002 w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U.
2002 nr 165 poz. 1359). Należy go stosować w taki sposób i w takiej ilości, aby nie
spowodować przekroczenia w glebach dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr,
Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6
lutego 2015 r w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015 nr 0 poz.
257). Popiół z biomasy stosowany na cele rolnicze musi spełniać wymagania
dotyczące dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń określonych dla nawozów
wapniowych i wapniowo-magnezowych określonych w Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2008 nr 119 poz. 765). Przed
wprowadzeniem go do gleby, w celu określenia jego możliwej dawki, zgodnie
z przepisami,

wytwórca powinien przeprowadzić jego badania w laboratorium

posiadającym certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości
w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U.
2004 nr 204 poz. 2087). Stosowanie popiołu do celów rolniczych powinno być
również poprzedzone badaniami polowymi 170

171

. Wielkość dawki popiołu z biomasy

do celów nawozowych określa się na podstawie ich własności fizycznych
i chemicznych oraz w zależności od typu gleb i potrzeb pokarmowych roślin.

1. Materiały i metody
Dwuletnie badania prowadzone w latach 2013 i 2014 na polu usytuowanym
w miejscowości Ujkowice koło Przemyśla (49,85 N, 22,72 E) miały na celu
wykazanie

działania

nawozowego

popiołu

z

biomasy

do

uprawy

roślin

energetycznych. Użyty w doświadczeniu popiół z drzew iglastych pochodził ze
spalonych odpadków i zrębków drzew iglastych: świerk, sosna i modrzew. Popiół
użyto do nawożenia dwóch odmian topinamburu- Albik i Gigant, w 4 poziomach
nawożenia: - 0; I- 4,28; II- 8,57; III- 12,85 t ∙ha-1. Analizę chemiczną gleby i popiołu
z drzew iglastych przed wprowadzeniem go do gleby przeprowadzono według
aktualnych Norm Polskich oraz procedur obowiązujących w Stacji ChemicznoRolniczej. Analizę gleby i materiału roślinnego po zakończeniu pierwszego i drugiego
170
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okresu wegetacyjnego przeprowadzono na aparacie ICP-OES 6500 w celu
oznaczenia ogólnej zawartość pierwiastków. Próbki analizowanego materiału
wcześniej mineralizowano w mieszaninie kwasów azotowego(V ) i chlorowego(VII).
Zastosowano

optykę

typu

Echelle

z

detektorem

półprzewodnikowym

CID

o rozdzielczości 200 nm, i widmem pierwiastkowym w zakresie 166-847 nm. Do
analizy statystycznej wyników wykorzystano pakiet obliczeniowy ANALWAR
autorstwa prof. F. Rudnickiego. Do porównania wielokrotnych średnich wybrano test
Tukeya przy poziomie istotności 0,05.

2. Wyniki
Gleba, na której przeprowadzono badania wytworzona została z piasku gliniastego
ciężkiego. Kategoria agronomiczna gleby z doświadczenia - gleba ciężka (suma
frakcji poniżej 0,02 mm - 37,7%). Pod względem granulometrycznym zaliczono ją do
kategorii gleb ciężkich, kompleksu przydatności rolniczej IV.
Tabela

1.

Odczyn

i

zasolenie

gleby

oraz

zawartość

przyswajalnych

form

makroskładników
Zasolenie

pHH2O pHKCl

gleby
[gNaCl∙kg-1]

6,10

5,58

0,11

Fosfor

Potas

Wapń

Magnez

[mgP∙kg-1]

[mgK∙kg-1]

[mgCa∙kg-1]

[mgMg∙kg-1]

53,2

132,7

290,7

124,0

Źródło: Opracowanie własne

Stosowany w badaniach popiół z drzew iglastych zawierał więcej potasu, aniżeli
fosforu (w ilości 0,6 %). Zawartość fosforu, wg kryterium dla gleby mineralnej [PN-R04022:1996/Azl:2002], była bardzo niska. Popiół charakteryzował się dużą wartością
pH (9,5). Nie stwierdzono w nim obecności węgla organicznego ani też azotu.
Popiół zawierał duże ilości wapnia - 20,6% (Tab.2), co znalazło odzwierciedlenie
w zawartości ogólnej wapnia w glebie. Zwiększenie dawki popiołu spowodowało
proporcjonalny wzrost zasobności gleby odnośnie tego makroskładnika (Tab.4).
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Tabela 2. Odczyn, zawartość azotu, fosforu, potasu, wapnia i magnezu w popiele
z drzew iglastych

Odczyn

Azot

pH

[%]

9,5

<0,10

Fosfor ogólny

Potas

Wapń

Magnez

0,60

2,34

20,6

1,14

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 3. Zawartość metali w popiele z drzew iglastych

Ołów

Kadm

Nikiel

Cynk

Miedź

Chrom

Rtęć

11,4

280

134

125

0,0134

-1

[mg∙kg popiołu]
13,1

11,6

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 4. Wpływ nawożenia popiołem na zawartość makroskładników [g∙kg-1]
w glebie

Lata

2013

2014

Cecha

Nawożenie popiołem [t∙ha-1 s.m]

średnia

NiR0,05

0

4,3

8,6

12,8

Fosfor

1,00

1,08

1,22

1,11

1,10

r.n.

Potas

2,91

3,27

3,17

3,37

3,18

r.n

Wapń

3,01

3,23

4,03

4,87

3,78

1,052

Magnez

3,43

3,67

3,42

3,57

3,52

r.n

Siarka

0,284

0,310

0,336

0,322

0,31

r.n

Fosfor

0,597

0,658

0,612

0,543

0,60

r.n

Potas

2,35

2,24

2,35

2,29

2,30

r.n

Wapń

2,10

2,35

2,63

3,04

2,53

0,571

Magnez

2,47

2,42

2,60

2,52

2,50

r.n

Siarka

0,207

0,206

0,201

0,187

0,20

r.n

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 5. Wpływ nawożenia popiołem na zawartość makroskładników [g∙ kg-1 s.m]
w roślinie.
Lata

2013

2014

Cecha

-1

Nawożenie popiołem [t∙ha s.m]

średnia

NiR0,05

0

4,3

8,6

12,8

Fosfor

0,354

0,468

0,223

0,336

0,34

r.n

Potas

5,63

5,24

4,58

3,5

4,73

r.n

Wapń

7,72

6,98

6,56

5,98

6,81

r.n

Magnez

1,38

1,12

1,13

1,26

1,22

r.n

Siarka

422

377

373

373

386

r.n

Fosfor

0,463

0,526

0,514

0,461

0,491

r.n

Potas

3,77

3,54

5,52

5,57

4,6

2,059

Wapń

7,1

7,18

6,1

5,61

6,49

r.n

Magnez

1,16

1,07

0,93

1,05

1,05

r.n

Siarka

424

467

352

358

400

r.n

Źródło: Opracowanie własne

Zawartość metali ciężkich w popiele nie przekroczyła wartości dopuszczalnych
określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów
ściekowych,

popiół spełniał wymagania

dotyczące

dopuszczalnych

wartości

zanieczyszczeń dla nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Tab.3).
Zastosowanie popiołu w ilości 12,8 t∙ha-1 spowodowało wzrost zawartości potasu
w roślinach do poziomu 5,57 g∙K∙kg-1 w 2014. Pozostała ilość pierwiastków
w topinamburze była stosunkowo jednolita w obydwu latach doświadczenia (Tab.5).
W glebie, przed rozpoczęciem doświadczenia, magnezu przyswajalnego było 124,0
mg Mg∙kg-1 gleby (Tab.1), co pozwala ocenić ją jako glebę o wysokiej zawartości
magnezu (PN-R-04020:1994). Pomimo, że wprowadzony do gleby popiół z drzew
iglastych zawierał 1,14% magnezu, nie odnotowano jego wpływu na zmiany ilości
przyswajalnej formy tego makroskładnika w glebie po upływie dwóch lat
doświadczenia (Tab.3).
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3. Dyskusja
Aktualnie prowadzona polityka w państwach Unii Europejskiej nakierowana jest na
zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w globalnej produkcji energii
cieplnej i elektrycznej oraz wykorzystania do celów rolniczych produktów ubocznych
z produkcji przemysłowej i gospodarki komunalnej jak również przemysłu rolnospożywczego. Ma to na celu, zgodnie z Dyrektywami Unijnymi, ograniczenie emisji
CO2 oraz wyeliminowanie na możliwie dużą skalę składowania produktów
odpadowych z przemysłu oraz ubocznych produktów spalania z zakładów energetyki
zawodowej. Do tych ostatnich zaliczamy popioły ze spalania węgla kamiennego,
węgla brunatnego i biomasy. Badania związane z wykorzystaniem popiołów z węgla
kamiennego prowadzone są od wielu lat, obejmując zagadnienia związane
z rolniczym ich zastosowaniem do odkwaszania gleb czy zastosowaniem do
rekultywacji terenów zdegradowanych172

173 174

. W ostatnim dziesięcioleciu pojawił

się nowy produkt – popioły ze spalania biomasy. Charakteryzują się one wysokim
odczynem (do 13 pH) oraz wysoką zawartości składników pokarmowych, zwłaszcza
potasu, i niewielką zawartością metali ciężkich. Warunkiem niezbędnym do
uzyskania wartościowego UPS jest spalanie czystej biomasy175 176 177 178.

Wnioski
Popioły z biomasy mogą być zastosowane w rolnictwie do nawożenia lub
ulepszania gleb. Powstający podczas spalania popiół z biomasy drzewnej jest
źródłem składników pokarmowych dla roślin. Za

wykorzystaniem popiołów

w rolnictwie przemawia znaczna zawartość w nich wapnia, magnezu i potasu oraz
ich dodatni wpływ na właściwości fizyczne gleby.
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W badaniach własnych do nawożenia gleby pod uprawę roślin energetycznych
zastosowano dawki średniej wielkości od 0 (wariant kontrolny bez popiołu) do 12,8 t
ha-1. Jakkolwiek wprowadzony do gleby popiół z drzew iglastych zawierał 1,14%
magnezu, nie odnotowano jego wpływu na zmiany ilości przyswajalnej formy tego
makroskładnika w glebie. Zastosowanie natomiast popiołu w ilości 12,8 t∙ha -1
spowodowało wzrost zawartości potasu w roślinach do poziomu 5,57 g∙K∙kg -1
w 2014. Pozostała ilość pierwiastków w roślinie była stosunkowo jednolita,
stwierdzono stabilność chemiczną w nadziemnej części topinamburu

w obydwu

latach doświadczenia.
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INNOWACYJNE OPAKOWANIA SPOŻYWCZE OPAKOWANIA PRZYSZŁOŚCI
Streszczenie: W dzisiejszych czasach opakowania pełnią wiele różnych funkcji, spośród których na
szczególne wyróżnienie zasługują funkcje: towaroznawcza, marketingowa oraz ekologiczna.
Najważniejszą funkcją opakowania o charakterze towaroznawczym jest funkcja ochronna. Wszystkie
produkty, w tym artykuły spożywcze, mogą podlegać w czasie różnym zmianom m.in.: fizycznym,
biochemicznym, enzymatycznym czy mikrobiologicznym, co w konsekwencji może prowadzić do
wzrostu narażenia konsumenta na szkodliwe oddziaływanie produktu. Dobre opakowanie powinno
chronić zarówno produkt, jak i samego konsumenta. Obecnie wytwarzane opakowania powinny być
również ekologiczne oraz skutecznie wypełniać funkcję marketingową. Tworzywa sztuczne znajdują
szerokie zastosowanie jako materiał opakowaniowy dla wielu różnych produktów. Spowodowane jest
to ich specyficznymi cechami do, których należą: termoplastyczność, odporność na szeroki zakres
temperatur, niska masa właściwa, barierowość wobec gazów oraz przezroczystość. Najliczniejszą
grupą pośród tworzyw sztucznych stosowanych do produkcji opakowań są poliolefiny (polietylen
i polipropylen). Ważną kwestię odgrywa również oddziaływania zużytych opakowań na środowisko
naturalne. W skutek postępu technologicznego oraz wzrostu świadomości ekologicznej konsumentów
na rynku opakowań pojawiają się nowe rodzaje materiałów polimerowych. W wyniku następujących
zmian można zaobserwować ciągłe dążenie do coraz lepszego zabezpieczenia jakości produktów
w wyznaczonym okresie ich trwałości. Branża opakowaniowa zaliczana jest do grupy najbardziej
dynamicznie rozwijających się.

Słowa kluczowe: opakowania, opakowania aktywne, opakowania inteligentne, opakowania
elastyczne

Wprowadzenie
W opracowaniu przedstawiono najnowsze rozwiązania stosowane w sektorze
opakowaniowym do zabezpieczenia żywności przed jej zepsuciem. Głównym celem
pracy jest zaprezentowanie możliwych funkcji i właściwości opakowań inteligentnych
oraz aktywnych, które powoli są wprowadzane na rynek krajowy.

1. Opakowania aktywne
Opakowania aktywne można uznać za opakowania XXI wieku. Wyróżniają się
przede wszystkim tym, że produkt, opakowanie jak również jego otoczenie
obustronnie na siebie oddziałują. Oddziaływanie to umożliwia przedłużenie okresu
przydatności produktu znajdującego się w jego wnętrzu, dzięki czemu parametry
jakościowe produktu pozostają na odpowiednim poziomie. Technologia pakowania
stosowana w opakowaniach aktywnych obejmuje wyłącznie opakowania w których
stosuje się materiały zawierające substancje chemiczne lub enzymatyczne,
179
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wchłaniające i usuwające tlen z atmosfery wewnątrz opakowania180. Opakowania
aktywne można podzielić na trzy podstawowe grupy:
- systemy pochłaniające, usuwają niepożądane substancje takie jak gazy –
z atmosfery opakowania. Zalicza się do nich pochłaniacze tlenu, pochłaniacze tlenku
węgla IV oraz pochłaniacze wody. Opakowania te pochłaniają również inne
substancje, które mogą wystąpić wewnątrz,
- systemy eliminujące, należą do grupy materiałów, wyrobów które wprowadzają
do opakowania substancje pożądane, są to emitery np. CO 2, SO2 jak również
materiały przeciwdrobnoustrojowe,
- oraz pozostałe, można do nich zaliczyć opakowania samochłodzące się puszki,
samo podgrzewające, supectory i modyfikatory promieniowania mikrofalowego 181.
Opakowania te wstrzymują wszelkie niesprzyjające zmiany, jakie zachodzą
w trakcie przechowywania żywności, przez charakterystyczne właściwości użytkowe.
Aktywny ich charakter polega na wybiórczej przepuszczalności w stosunku do
gazów, przez co możliwe jest stabilizowanie składu atmosfery w opakowaniu.
Obecnie na rynku można znaleźć coraz więcej firm produkujących opakowania
aktywne, tego rodzaju materiały można podzielić na cztery typy opakowań jak np.
pochłaniacze tlenu, pochłaniacze wilgoci, pochłaniacze i emitery tlenku węgla IV, czy
opakowania antydrobnoustrojowe. W

tabeli 1. zaprezentowano przykładowe

opakowania dostępne na rynku.

Tabela 1. Przykładowe opakowania aktywne występujące na rynku
Nazwa handlowa

Producent

System

Pochłaniacze tlenu
Angeless

Mitsubishi

Gas

Chemical żelazowy

Company
PureSea

W.R. Grace&Co

kwas askorbinowy

Bioka Oxygen Scavenging

Bioka Ltd.

enzymatyczny
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Daszkiewicz A., Dobiegała-Korona B., „Opakowanie. instrument marketingu”, Wydawnictwo
Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1998,str. 56.
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Korzeniowski A., Ankiel-Homa M., Czaja-Jagielska N., „Innowacje w opakowalnictwie”,
Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011, str. 88-99.

63

OxbarTM

CMB Technologies

kompozyty polimerowe

DuPont

saszetka

Pochłaniacze wilgoci
Tyvek

z

żelem

krzemionkowym
LINslice

LINPAC Packaging Ltd

polimerowe podkładki

CO2 Technologie

podkładka

Pochłaniacze tlenku węgla IV
CO2 FreshPads

z

kwasem

cytrynowym i diwęglanem
sodu
Verifrais TM

saszetka

Codimer SARL

z

diwęglanem

sodu i askrbinian sodu
UltraZap

XtendaPak

i Paper Pak Industries

podkładka

SafePack
Opakowania antydrobnoustrojowe
Aglon

Life Materials Technology srebro na zeolicie
Ltd.

Microban

Microban International Ltd.

triclosan

Wasapower

Plaskisui Co.

izotiocjanian allilu

MicroGarde Microlite

BarrierSafe

International Di tlenek chloru

Inc.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Korzeniowski A., Ankiel-Homa M., Czaja-Jagielska N.,
„Innowacje w opakowalnictwie”, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011,
str. 88-99 oraz „Kierunki rozwoju opakowań” Polska Izba Opakowań, Warszawa 2014, str. 130.

Branża opakowaniowa z roku na roku coraz bardziej się rozwija, przybywa
nowych firm produkujących opakowania aktywne. Wraz ze wzrostem konkurencji
wzrasta także jakość oferowanych opakowań.

1.1.

Pochłaniacze tlenu

Opakowania aktywne, które pochłaniają tlen są obecnie najlepiej znanym
rodzajem aktywnych technologii w opakowalnictwie. Zapotrzebowanie na tego typu
opakowania spowodowane są potrzebą zapobiegania niekorzystnym zmianom jakie
mogą się pojawić jeżeli w opakowaniu wystąpi tlen. Opakowania te są stosowane
szczególnie w branży spożywczej, jego działanie polega na wprowadzeniu do
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wnętrza opakowania substancji zdolnych do adsorpcji danego pierwiastka 182.
Oferowane na rynku opakowania aktywne oparte są na : utlenianiu sproszkowanego
żelaza

bądź

jego

związków,

utlenianiu

fotoczułych

barwników,

reakcji

enzymatycznych, aktywności im mobilizowanych drożdży oraz utlenianiu kwasu
askorbinowego.

Przedsiębiorcy

najczęściej

produkują

opakowania

z

grupy

pochłaniaczy tlenu, które swoje rozwiązania opierają na utlenianiu sproszkowanego
żelaza. Pierwsze tego typu opakowania z użyciem utleniania sproszkowanego żelaza
zostało wprowadzone na rynek w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia przez
japońską firmę Mitsubishi Gas Chemical Company.
Obecne na rynku znajduje się też kilka innych firm produkujących opakowania
aktywne przy użyciu tego składnika. Tlenek żelazowy z dodatkiem chlorku sodu
nanoszone są na zeolity. Pod wpływem tlenu oraz występującej w opakowaniu
wilgoci, tlenek żelazowy utlenia się do tlenków żelazowych. Innymi równie
skutecznymi pochłaniaczami żelazowymi są produkty, które bazują na metalicznym
żelazie, który uzyskuje się drogą elektrolitycznej redukcji. Pochłaniacze te mogą
zaadsorbować od 20 do 2000 czm3 tlenu, spowodowane jest to dużą pojemnością
sorpcyjnej związków żelaza. Substancje te obniżają stężenie tlenu w opakowaniu
nawet poniżej 0,01%. Minusem zastosowania tego rodzaju związku jest konieczność
zapewnienia w opakowaniu stosunkowo dużej wilgotności183.

1.2.

Pochłaniacze wilgoci

Dla produktów spożywczych niezmiernie istotną sprawą jest utrata wody przez
dany produkt, wynika to z naturalnego oddychania produktu. Niestety przez szczelne
opakowania produkt nie jest w stanie oddychać co powoduje gromadzenie się pary
wodnej w opakowania, która następnie przyczynia się do powstawania pleśnie, a tym
samym powoduje zepsucie produktu znajdującego się wewnątrz opakowania.
Skraplająca się woda na produkcie bądź opakowaniu znacząco obniża poziom
jakości towaru, przez co zmniejsza się też dopuszczalna ważność magazynowania
produktu. Prawidłowa kontrola jakości wilgoci w opakowaniu zawierającym żywność
jest szczególnie ważna dla prawidłowego utrzymania poziomu jakości, zahamowania
182

Kozak W., Praca doktorska, „Kompozyty Żelazo/silikon jako pochłaniacze tlenu w opakowaniach
produktów spożywczych”, UEP Poznań 2005, str. 59.
183
’
Kerry J. P., O Grady M. N., Hogan S. A. “Past, current and potential utilization of active and
intelligent packaging systems for meat and muscle-based products”, A review Meat Scince 74 (2006)
str. 113-130.
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wzrostu bakterii oraz zachowania odpowiedniego wyglądu produktu. Najprostszą
i najbardziej efektywną drogą kontroli zawartości wilgoci w opakowaniu może być
zastosowanie

pochłaniacza

wilgoci.

Na

rysunku

1

zostały

przedstawione

przykładowe pochłaniacze wilgoci.
Rys. 1. Opakowania aktywne – pochłaniacze wilgoci

Źródło: http://m.mistrzbranzy.pl/artykuly/pokaz/id/876 z dn. 11.05.2015r.

Występują one w postaci saszetek wypełnionych materiałami absorbującymi np.
żelem krzemionkowym czy zeolitami. Układy, które pochłaniają wodę zbudowane są
z warstwy bardzo chłonnego polimeru, który znajduje się pomiędzy dwiema
warstwami włókniny i mikroporowatego polimeru. Materiał, na którym mogą być
przetrzymywane produkty spożywcze może mieć różne wymiary.
Dzięki czemu produkt znajdujący się np. na takich podstawkach wchłaniają
nadmiar wilgoci przez co produkt zachowuje dłużej świeżość, pozostaje suchy oraz
co najważniejsze dla producenta żywności jest bardziej atrakcyjny dla klienta.
1.3. Pochłaniacze i emitery tlenku węgla IV
Zawartość tlenku węgla IV w opakowaniu wykazuje właściwości fungistatyczne
oraz bakteriostatyczne. Opakowania, w których przetrzymywane jest mięso, drób
powinno zawierać podwyższony poziom tych składników. Umożliwia dłuższe
przetrzymywanie artykułu w magazynie jak również skutecznie zapobiega rozwój
drobnoustrojów, które mogłaby niekorzystnie wpłynąć na produkt znajdujący się
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wewnątrz opakowania. Przykładowe opakowania aktywne zostało przedstawione na
rysunku 2. Emitery wykorzystywane są przede wszystkim do pakowania żywności
w modyfikowanej atmosferze, przez wprowadzenia do środka emiterów eliminuje się
straty tlenku węgla IV powstałe na skutek dyfuzji CO2 do produktu. Opakowania,
które wykorzystują emitery tlenku węgla IV oraz pochłaniają ciecz, produkowane są
między innymi przez CO2 FreshPads.
Rys. 2. Opakowanie aktywne - Pochłaniacze i emitery tlenku węgla IV

Źródło: http://www.sirane.com/pl/linia-produkt%C3%B3w-pl/dri-fresh-rozwi%C4%85zania absorpcji/drifresh.html z dn. 11.05.2015r.

Firma CO2 FreshPads proponuje opakowania do mięsa, owoców morza, drobiu.
Ciecz, która wydzielana jest z produktu wchłaniana jest przez podkładkę i reaguje
z zawartymi w niej kwasem cytrynowym i wodorowęglanem sodu. W wyniku takiej
reakcji powstaje CO2184.
1.4. Opakowania antydrobnoustrojowe
Opakowania antydrobnoustrojowe mają chronić żywność przed drobnoustrojami.
Drobnoustroje mogą powodować skrócenie czasu przechowywania żywności
w magazynie lub niezdatność produktu do spożycia. Ponieważ w nieodpowiednio
przechowywanej żywności może dochodzić do namnażania się bakterii, które mogą
zagrażać zdrowiu i życiu człowieka. Tradycyjne metody konserwacji takie jak:
pasteryzacja, mrożenie, termiczne wyjaławianie czy chemiczne utrwalanie nie mogą
184

Popowicz R., Lesiów T., „Zasada działania innowacyjnych opakowań aktywnych w przemyśle
żywnościowym. Artykuł przeglądowy”, Nauki Inżynierskie i Technologie 1(12), Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu 2014, str. 85-89, 91-92.
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być stosowane do pewnych rodzajów żywności. By prawidłowo zabezpieczyć
żywność przed drobnoustrojami można dodać bezpośrednio do niej substancje, które
mają właściwości przeciwdrobnoustrojowe, lecz również i w tym przypadku nie do
każdego

rodzaju

żywności

jest

to

odpowiednia

metoda.

Zanieczyszczenie

mikrobiologiczne wielu produktów spożywczych takich jak np.: mięso, sery, ryby,
ciasta następuje w warstwie powierzchniowej. Ograniczyć rozwój drobnoustrojów
pojawiających się na wierzchniej warstwie artykułu spożywczego można poprzez
bezpośredni kontakt żywności z powierzchnią opakowania, pod warunkiem, że
opakowanie to posiada właściwości antydrobnoustrojowe185.
2. Opakowania inteligentne
Inteligentne opakowania charakteryzują się tym, że występuje w nich dodatkowy
element

opakowania,

efekt

interakcji

między

materiałem

opakowaniowym,

a produktem lub cechą materiału opakowaniowego pozwala na kontrolę stanu
bezpieczeństwa wyrobu w czasie przechowywania i przekaz tej wiadomości
klientowi. Opakowania inteligentne można podzielić na trzy podstawowe grupy, które
mówią o cechach tego opakowania, są nimi:
- monitorowanie jakości produktu,
- poprawa wygody użytkowania,
- ochrona przeciw zniszczeniu,
- ochrona przeciw złodziejom itp.
Obecnie

na

rynku

opakowania

inteligentne

nie

są

tak

popularne

i znane w porównaniu z opakowaniami aktywnymi, które są częściej stosowane.
Materiały przeznaczone do pakowania żywności wykonane z foli czy plastiku są
stosowane powszechnie, natomiast opakowania aktywne oraz inteligentne stosuje
się rzadziej. Związane jest to z wyższym kosztem produkcji takiego opakowania.
Świadomość konsumentów na temat opakowań inteligentnych jest bardzo mała.
Większość z nich nie potrafi wskazać ich głównych zalet. Jedną z takich zalet jest
monitorowanie jakości produktu zawartego wewnątrz takiego opakowania, nie każdy
jednak potrafiłby wskazać tę cechę produktu. W tabeli 2. zaprezentowano
przykładowe nazwy producentów i systemy opakowania inteligentnego dostępnego
na rynku.

185

Han J. H., „Antimicrobial food packaging” Food Technology, 53 (3) 2000, str. 56-65.
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Tabela 2. Przykładowe opakowania inteligentne występujące na rynku
Rodzaj

Nazwa

wskaźnika

handlowa

świeżość

Toxin Guard

Producent

System

Toxin Alert Inc.

przeciwciała

Food Sentinel Sira
System

przeciwciała

Technologies
Inc.

TTI

RipSense

Ripesense Ltd.

detekcja aromatów

Monitor Mark

3M Company

dyfuzja

Fresk-Check

Lifelines Inc.

Redakcja polimeryzacji

VITSAB

VITSAB A.B.

Enzymatyczna hydroliza
tłuszczów

OnVu i CoolVu

BASF

barwnik aktywowany UV

otwarcie

Novas

Insygnia

zmiana stężenia CO2

opakowania

Embedded

Technologies

Label
obecność tlenu

OxyDot

Oxysense

luminescencja/apararura

Ageless-EyeQ

Mistsubishi Gas reakcja red-oks
Chemical Co

Źródło: opracowanie własne pa podstawie „Kierunki rozwoju opakowań” Polska Izba Opakowań,
Warszawa 2014, str. 135

Opakowania inteligentne ze względu na zawartość odpowiednich wskaźników
takich jak: wskaźnik świeżości, temperatury czasu oraz obecności gazów umożliwiają
utrzymanie jakości produktu na najwyższym poziomie w skutek czego produkt
znajdujący się wewnątrz opakowania nie traci swych właściwości odżywczych i długo
pozostaje świeży.

2.1.

Wskaźnik świeżości

Idealny wskaźnik świeżości sygnalizuje zmiany jakie zachodzą w produkcie.
Wskaźnik świeżości dostarcza informacji o nieprawidłowościach, które mogą powstać
na etapie produkcji jak również informacji, które dotyczą obniżenia jakości produktu
znajdującego się wewnątrz opakowania w kolejnych etapach jego użytkowania.
Opakowanie inteligentne jest w stanie wskazać odpowiedni wskaźnik świeżości
zawartego produktu poprzez zawartość substancji, która w trakcie obecności
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metabolitów np. CO2, amoniaku, siarkowodoru w opakowaniu zmienia barwę i swoje
właściwości optyczne186. Obecnie najczęściej do konstrukcji wskaźników świeżości
stosuje się CO2, który po rozpuszczeniu w roztworach wodnych zmienia ich pH.
Wskaźniki dzieli się na „suche” oraz „mokre”, które informują odbiorcę o jakości
produktu przez zmianę barwy, gdy zmienia się pH w opakowaniu.
2.2.

Wskaźnik temperatury i czasu (TTI)

Wskaźnik

temperatury

i

czasu

stanowi

obecnie

jedno

z

najtańszych

i najprostszych rozwiązań, które umożliwiają ocenę warunków w jakich produkt był
przechowywany. Działanie wskaźników polega na zmianach fizykochemicznych,
enzymatycznych, chemicznych lub mikrobiologicznych zachodzących w wnętrzu
opakowania. Jednak zmiany zachodzące wewnątrz powinny być łatwo zauważalne
oraz proste w interpretacji. Pojawienie się odpowiedniej barwy lub odpowiedniego
znaku na wskaźniku umożliwia jego odczyt187. Wskaźniki TTI dzielą się na:
- indykatory rozmrożenia, wskazują fakt przekroczenia zadanej temperatury,
- indykatory czasu i temperatury, wskazują czas oraz temperaturę działania na dany
produkt. Działanie rozpoczyna się wówczas, gdy przekroczy się zadana temperaturę
początkową,
- oraz indykatory wskazujące temperaturę i czas działania na dany produkt.
Przykładem wskaźnika temperatury i czasu jest wskaźnik OnVuTM. Ma on postać
etykiety, którą można również drukować bezpośrednio na opakowaniu. Wskaźnik
występuje w kształcie jabłka z wyraźnie zaznaczonym środkiem, który jest punktem
odniesienia przy porównywaniu barwy. Na rysunku 3 oraz 4 przedstawiono przykład
opakowania inteligentnego, które stosuje wskaźnik OnVuTM.

186

Pacquit A., Frisby J., Diamond D., Tong Lau K., Farrell A., Quilty B., Diamond D., „Development of
a smart packaging for the monitoring of Fish spoilage”, Food Chemistry 102 (2007) str. 466-470.
187
Kozak W., Biegańska M., „Integratory TTI jako innowacyjny element opakowania”, Opakowania
9 (2012) str. 88-93.
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Rys. 3. Opakowanie inteligentne

Źródło:

http://www.plastech.pl/wiadomosci/Opakowania-indykatorowe-i-ich-znaczenie-3087

z

dn.

18.12.2015r.

Rys. 4. Opakowanie inteligentne

Źródło: http://www.plastech.pl/wiadomosci/Opakowania-indykatorowe-i-ich-znaczenie-3087 z dn. 18.12.2015r.

Po aktywacji promieniowaniem UV środkowa część jabłka przyjmuje barwę
intensywnie niebieską, natomiast wraz z upływem czasu i działania temperatury, ta
część rysunku staje się coraz jaśniejsza. Tak długo, jak widoczny jest wyraźny
kontrast pomiędzy brzegiem, a centrum jabłka, produkt nadaje się do spożycia.
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2.3.

Wskaźniki obecności gazów

W trakcie przechowywania żywności wewnątrz opakowania następuje zmiana
składu gazów. Jest to wynik takich procesów jak:
- wytwarzanie różnych gazów przez mikroflorę, powodującą psucie się żywności,
- przenikanie gazów przez materiał opakowaniowy,
- oddychania świeżej żywności,
- wystąpienie uszkodzeń w opakowaniu.
Zasada działania tych wskaźników polega na zmianie koloru w wyniku reakcji
chemicznej lub enzymatycznej. Najczęściej barwnikiem w tego typu wskaźnikach jest
z reguły błękit metylenowy. Wskaźniki pomiaru zawartości tlenu oraz CO2
w opakowaniu używane są do monitorowania jakości żywności.

Podsumowanie
Wymagania konsumentów, rozwijająca się gospodarka rynkowa, zaostrzanie się
przepisów

oraz

norm

dotyczące

ochrony

środowiska

przyczyniają

się

do

wprowadzania, w każdą możliwą dziedzinę życia innowacyjnych rozwiązań, które
ułatwiają konsumentom ich użytkowanie. Innowacyjne rozwiązania, które stosowane
są w produkcji opakowań spożywczych znacząco wpływają na poprawę ochrony
środowiska

oraz

na

świadomość

ekologiczną

konsumentów.

Wytwarzane

opakowania powinny spełniać swoje podstawowe funkcje pod względem ochrony
produktu, ale również opakowania powinny być łatwe oraz szybkie w wytwarzaniu
pod względem technologii ich produkcji. Producenci opakowań dążą do wyższej
jakości i trwałości żywności, która w znacznym stopniu kształtowana jest za pomocą
opakowań produkowanych przy zastosowaniu nowych technologii. Dla utrzymania
świeżości

oraz

zachowania

wartości

odżywczych

artykułów

spożywczych,

opakowania wymagają zastosowania coraz to nowszych typów materiałów
opakowaniowych. Opakowania powinny w najwyższym stopniu chronić produkt oraz
konsumenta. Innowacje w tym zakresie obejmują opakowania aktywne oraz
opakowania inteligentne.
Zdaniem autorki inteligentne opakowania do przechowywania żywności są nie
tylko przyszłościowym kierunkiem rozwoju opakowalnictwa żywnościowego, ale
także mogą być skutecznie wykorzystywane w marketingu ponieważ promują
i reklamują produkt, który zawierają.
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188

WPŁYW FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
NA WYSOKOŚĆ PODATKU DOCHODOWEGO
Streszczenie: Niniejsza praca stanowi omówienie zagadnień związanych z wpływem formy prawnej
prowadzenia działalności gospodarczej na wysokość podatku dochodowego. Forma
organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych elementów strategii
podatkowej, bowiem celem funkcjonowania przedsiębiorstw jest maksymalizacja zysków.
W przedstawianym opracowaniu przedstawiono różne formy organizacyjne prowadzenia działalności
gospodarczej. Zapoznanie się z nimi umożliwi wybór takiej formy działalności gospodarczej, która
zapewni przedsiębiorcom bezpieczeństwo posiadanego majątku, zabezpieczenie przed wierzycielami
w przypadku niepowodzenia lub kłopotów finansowych oraz nie narazi ich na zbyt duże obciążenia
podatkowe i parapodatkowe.
Słowa kluczowe: podatek, optymalizacja podatkowa, strategia podatkowa, planowanie podatkowe,
forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa

Wprowadzenie
Wśród przedsiębiorstw aktywnie funkcjonujących na rynku coraz częściej zauważa
się stosowanie takich rozwiązań, które pozwalają redukować wymiar płaconego
podatku. Działania podejmowane w tym celu nazywane są optymalizacją podatkową
lub planowaniem podatkowym. Wybór formy, w jakiej będzie prowadzona działalność
gospodarcza, zalicza się niewątpliwie do strategicznych decyzji w tym zakresie189,
bowiem jego skutki są długoterminowe a zmiana w tym zakresie jest związana
niejednokrotnie z wysokimi kosztami. Przy wdrażaniu strategii podatkowych należy
uwzględnić wielość zróżnicowanych kryteriów decyzyjnych. W polskim prawie
podatkowym różnicuje się podatników prowadzących działalność gospodarczą
m.in. przy użyciu następujących kryteriów:
–

formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,

–

przedmiotu działalności gospodarczej,

–

wartości przychodów ze sprzedaży,

–

wartości sprzedaży opodatkowanej,

–

okoliczności rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz

–

liczby zatrudnianych pracowników190.

188

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego, Uniwersytet Śląski.
J. Wyciślok, Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, Wydawnictwo
C. H. Beck Warszawa 2013, s. 184-185.
190
A. Werner, Adekwatność sytuacji prawnopodatkowej polskich przedsiębiorców do ich roli
w gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013, s. 71-73.
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Przed podjęciem działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien dokonać
analizy swojej sytuacji pod kątem przepisów prawnych i wybrać najbardziej
odpowiednią

formę

prowadzenia

działalności.

Do najistotniejszych

kryteriów

decyzyjnych zalicza się m.in.: zakres odpowiedzialności właściciela, możliwości
finansowania, minimalny kapitał zakładowy, uprawnienia zarządcze i kontrolne,
możliwość zmiany składu osobowego spółki, koszty funkcjonowania, a także
wysokość obciążeń podatkowych. Zasadniczymi formami prowadzenia działalności
są: indywidualna działalność gospodarcza (wykonywana samodzielnie), spółka
cywilna, osobowa spółka handlowa191, spółka kapitałowa192, inne formy, np.
stowarzyszenia

bądź

fundacje,

a także

w

specyficznych

sytuacjach

spółki

europejskie, zwane societas europea (SE), czy też europejskie zgrupowanie
interesów gospodarczych (EZIG)193.
Tabela 1. Porównanie dopuszczalnych form prowadzenia działalności gospodarczej
Forma działalności

Osobowość
prawna

Indywidualna
działalność
gospodarcza

Odpowiedzialność

Kapitał

Reprezentacja

osobisty
przedsiębiorcy

osobiście
przedsiębiorca

Księgowość

KPiR/ryczałt/
księgi
rachunkowe

osobista
wspólników
brak

Spółka cywilna

osobisty
wspólników

wszyscy
wspólnicy

jawna
Osobowe
spółki
handlowe

Spółkikap
itałowe

partnerska

KPiR/księgi
rachunkowe

komandyto
wa oraz
komandyto
wo-akcyjna
z o.o.

odrębna
osobowość
prawna

akcyjna

do wartości
sum
komandytowych
udziałowcy i
akcjonariusze
odpowiadają
do wysokości
wniesionych
wkładów

osobisty
wspólników
lub
akcjonariusza
udziałowców
lub
akcjonariuszy

komplementariusz
księgi
rachunkowe
zarząd

Źródło: opracowanie własne

191

Do osobowych spółek handlowych zaliczamy spółki: jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne
oraz spółki partnerskie.
192
Do kapitałowych spółek zaliczamy spółki: z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne.
193
M. Pogoński, ABC podatków w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław
2013, s. 26.
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1. Indywidualna działalność gospodarcza
Najczęściej wybieraną przez osoby fizyczne formą prowadzenia działalności
gospodarczej jest indywidualna (jednoosobowa) działalność, uregulowana w ustawie
o swobodzie działalności gospodarczej194. Jest to najprostsza forma działania,
niestawiająca

wymogu

posiadania

określonego

kapitału

oraz niewymagająca

załatwiania zbyt wielu formalności. Właściciel przedsiębiorstwa posiadającego
tę formę prawną za wszelkie zobowiązania z tytułu prowadzonej działalności
odpowiada całym majątkiem. Opodatkowanie działalności gospodarczej osoby
fizycznej może nastąpić w czterech formach195, jednak nie każda z nich
przeznaczona jest dla każdej z form organizacyjnych. Wybór formy opodatkowania
wiąże się z określonymi obowiązkami dokumentacyjnymi. Im bardziej zryczałtowana
jest forma opodatkowania, tym mniejsze obowiązki wynikające z przepisów
podatkowych i rachunkowych.
Tabela 2. Dostępne formy opodatkowania

Formy opodatkowania działalności gospodarczej:
Podstawowe formy opodatkowania:
1)
zasady ogólne – 18% i 32%
2)
zasady ogólne – jednolita 19%
stawka podatku

Zryczałtowane formy opodatkowania:
3)
ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych – 3%, 5,5%, 8,5%,
17%, 20%,
4)
karta podatkowa

Źródło: opracowanie własne

W

przypadku

podatku

obliczanego

na

zasadach

ogólnych,

obowiązuje

progresywna skala podatkowa. Opodatkowaniu podlega dochód rozumiany jako
różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania. W zależności od uzyskanego
dochodu stosujemy stawkę 18% - 556,02zł (dot. dochodów nieprzekraczających
85.528 zł) albo 32% (dot. dochodów przekraczających 85.528 zł).
W przypadku zasad ogólnych brak jest ograniczeń co do stosowania ulg i odliczeń
194

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (tekst jednolity DzU z 2015r.
poz. 584 ze zm.)
195
Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2012 poz. 361 ze zm.), ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r. Nr 144
poz. 930 ze zm.)
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osobistych, w związku z czym taka forma opodatkowania opłaca się najbardziej tym
podatnikom, których dochody z działalności gospodarczej są relatywnie niskie – tzn.
mieszczące się w I przedziale skali podatkowej.
Tabela 3. Skala podatkowa

Podstawa obliczenia podatku w
złotych:
ponad:
do:
85.528 zł
85.528 zł

Podatek wynosi:
18% minus kwota zmniejszająca podatek
556 zł 02 gr
14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad
85.528 zł

Źródło: Art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

W

przypadku

podatku

liniowego,

podobnie

jak

na

zasadach

ogólnych,

opodatkowaniu podlega dochód. Niezależnie od jego wysokości zastosowanie
znajdzie zawsze ta sama stawka, tj. 19%. Odmiennie jednak, niż w przypadku zasad
ogólnych, podatnik nie ma możliwości korzystania z osobistych ulg i odliczeń
podatkowych (za wyjątkiem odliczenia składki na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne). Restrykcje odnoszą się również do braku możliwości wspólnego
opodatkowania

z małżonkiem lub preferencyjnego

rozliczenia

na zasadach

przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Ryczałt ewidencjonowany jest przewidziany dla określonych rodzajów działalności
gospodarczej. Wysokość należnego ryczałtu jest określona jako procent od
przychodu i uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej.
W przypadku ryczałtu nie ma możliwości zastosowania kosztów uzyskania
przychodów. Forma ta nie będzie więc odpowiednia dla osób, których działalność
gospodarcza generuje wysokie koszty. Podobnie jak w przypadku podatku liniowego,
przy wyborze tej formy opodatkowania nie ma możliwości rozliczenia się wspólnie
z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Karta podatkowa jest z kolei najmniej skomplikowanym sposobem rozliczania
podatku

dochodowego

prowadzących

z działalności

działalność

gospodarczej

w zakresie

wprost

przeznaczonym
wskazanym

dla osób
w ustawie,

m.in. dla rzemieślników. W przypadku takiego wyboru opodatkowania, nie trzeba
samodzielnie obliczać kwoty podatku. Stawkę podatkową ustala raz w roku właściwy
dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego w formie indywidualnej decyzji.
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Podstawą opodatkowania nie jest dochód, a pewne przyjęte przez ustawodawcę
z góry uśrednione przychody w danej branży. Opodatkowanie tą formą opłaca się
podatnikom prowadzącym stosunkowo prosty rodzaj działalności, który nie generuje
wysokich kosztów.
2. Działalność w formie spółki
Głównym

mankamentem

jednoosobowej

działalności

gospodarczej

jest

odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania firmy całym majątkiem przedsiębiorcy.
Problemem we własnym biznesie może okazać się również brak wystarczającego
kapitału

lub

utrudnienia

związane

z

jego

pozyskaniem.

Aby

zapobiec

tym trudnościom, warto rozważyć utworzenie spółki. W polskim systemie prawnym
wyróżnia się spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową, komandytowoakcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjną.
Tabela 4. Podział spółek
SPÓŁKI

Spółki cywilne

Spółki prawa handlowego:
Osobowe:
Kapitałowe:
Spółka jawna
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Spółka partnerska
Spółka akcyjna
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna

Źródło: opracowanie własne

2.1. Spółka cywilna
Spółka cywilna została uregulowana przepisami kodeksu cywilnego 196. Powołuje
się ją do życia na mocy umowy zawartej przez co najmniej dwóch wspólników, którzy
zobowiązują

się

dążyć

do wspólnego

celu

gospodarczego

przez działanie

w oznaczony sposób, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wspólnikiem
spółki cywilnej może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Wspólnicy
odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. W związku z tym,
że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, w stosunkach cywilnoprawnych
to wspólnicy występują jako strony. Również w podatku dochodowym ciężar

196

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 394)
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rozliczenia spoczywa bezpośrednio na wspólniku197.
Rozliczenie wspólników spółki cywilnej jest praktycznie takie same jak
w przypadku indywidualnej działalności. Różnica sprowadza się do tego, że dochód
podatkowy osiągnięty przez spółkę dzieli się pomiędzy poszczególnych wspólników
według

ustalonych

przez

nich

udziałów

w

zyskach

lub proporcjonalnie

na każdego wspólnika.
2.2. Spółki osobowe prawa handlowego
W odróżnieniu od spółki cywilnej, spółki osobowe zostały unormowane w Kodeksie
spółek handlowych198. Do spółek osobowych prawa handlowego zalicza się spółkę
jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.
Umowa spółki, również w odróżnieniu od umowy spółki cywilnej, stanowi podstawę
powstania spółki jako jednostki organizacyjnej mającej zdolność prawną w sferze
prawa

cywilnego,

stanowiąc

odrębny

od

wspólników

podmiot

stosunków

cywilnoprawnych. Cechą wspólną dla wszystkich spółek osobowych jest to, że nie
posiadają one osobowości prawnej, posiadają jednak zdolność prawną, co oznacza,
iż mogą we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być
pozywane. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki osobowej wiąże
się, oprócz wymogu zawarcia umowy, z obowiązkiem rejestracji spółki w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Spółki osobowe, za wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, są transparentnymi
podatkowo podmiotami199, tzn. że nie są podatnikami podatku dochodowego.
Podatek z ich zysków jest naliczany wyłącznie jednokrotnie – na poziomie
wspólników. Również przychody i koszty takiej spółki są proporcjonalnie rozliczane
przez właścicieli. W konsekwencji każdy ze wspólników odrębnie oblicza swój
podatek i składa zeznanie podatkowe. Wspólnicy spółek osobowych mogą korzystać
z form opodatkowania dostępnych dla przedsiębiorców indywidualnych, za wyjątkiem
karty

podatkowej

i wyjątków

w opodatkowaniu

ryczałtem

od przychodów

ewidencjonowanych.
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Spółka jawna jest najprostszą ze wszystkich spółek oferowanych przedsiębiorcom
przez KSH. Jest to modelowa200 forma osobowej spółki. Każdy ze wspólników spółki
jawnej ma prawo i obowiązek jej reprezentacji. Za zobowiązania spółki wspólnicy
ponoszą solidarną odpowiedzialność wraz z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.
Jest to odpowiedzialność subsydiarna, co oznacza, że wierzyciel może rozpocząć
prowadzenie egzekucji z majątku wspólnika dopiero wówczas, gdy egzekucja
z majątku spółki okaże się bezskuteczna201.
Spółka partnerska, w znacznym stopniu wykorzystuje konstrukcję spółki jawnej202.
Przemiany

gospodarcze,

społeczne,

a

także

polityczne

powodują

wzrost

zainteresowania tworzeniem spółek partnerskich203. Spółkę tworzą wspólnicy
(partnerzy)

w

celu

wykonywania

wolnego

zawodu

w spółce

prowadzącej

przedsiębiorstwo pod własna firmą204. Poszczególni partnerzy spółki nie ponoszą
odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem
wolnego zawodu przez pozostałych partnerów oraz działań osób zatrudnionych
w spółce, które podlegały kierownictwu innego partnera w trakcie wykonywania
usług.

Rozszerzenie

niedopuszczalne

205

.

odpowiedzialności

Jednocześnie

jednak

partnera

bez jego

zgody

partnerzy

odpowiadają

jest

osobiście

i solidarnie całym majątkiem za zobowiązania spółki, które nie są związane
z wykonywaniem wolnego zawodu.
Spółka komandytową jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie
działalności gospodarczej pod własną firmą. Cecha charakterystyczna spółki
komandytowej jest występowanie przynajmniej dwóch rożnych wspólników –
komplementariusza
za zobowiązania

i

spółki

komandytariusza.
bez ograniczeń

Komplementariusz

całym

swoim

majątkiem

odpowiada
solidarnie

i subsydiarnie ze spółką oraz jest wspólnikiem aktywnym, który prowadzi sprawy
spółki

i

reprezentuje

ja

na

zewnątrz.

Odpowiedzialność

komandytariusza

za zobowiązania spółki (także solidarna ze spółka i subsydiarna) jest ograniczona
do wysokości sumy komandytowej deklarowanej w umowie. Ponadto komandytariusz
200
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M. Pogoński, ABC podatków..., op cit., s. 29.
202
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jest wspólnikiem pasywnym, co do zasady, nieprowadzącym spraw spółki
i niereprezentującym jej na zewnątrz.
2.2.1. Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka komandytowo-akcyjna stanowi organizm hybrydowy będący połączeniem
spółki osobowej i kapitałowej. Spółka ta, pomimo wielu elementów kapitałowych nie
posiada osobowości prawnej, więc nie można zaliczyć jej do spółek kapitałowych 206.
W

S.K.A.

występują

oraz akcjonariusz207.
w przypadku

dwie

Charakter

grupy

wspólników:

odpowiedzialności

komplementariusza

jest

za

analogiczny

komplementariusz,
zobowiązania

do

spółki

odpowiedzialności

komplementariusza w spółce komandytowej. Oznacza to, że odpowiedzialność
komplementariusza

jest

bardzo

szeroka.

Z kolei

akcjonariusz

spółki

komandytowo-akcyjnej nie odpowiada za zobowiązania spółki, gdyż pełni on funkcję
pasywnego inwestora, inwestującego tylko swój kapitał.
Do 1 stycznia 2014r. S.K.A. była jedną z najbardziej atrakcyjnych możliwości
optymalizacji opodatkowania działalności gospodarczej. Do czasu wejścia w życia
nowych regulacji prawnych, spółka komandytowo-akcyjna, tak jak i pozostałe spółki
osobowe była transparentna podatkowo208. Według starych przepisów akcjonariusz
S.K.A.

uzyskiwał

od

swojej

spółki

przysporzenia

w

postaci

wypłacanej

mu quasi-dywidendy209. Oznaczało to, uiszczał on podatek dopiero za ten okres
rozliczeniowy, w którym otrzymywał wypłatę a w przypadku jej braku, akcjonariusz
w ogóle nie był opodatkowany210. Takie rozwiązania umożliwiało przesunięcie
w czasie momentu zapłaty podatku oraz ograniczenie wysokości należnego podatku.
W myśl nowych zasad, od 1 stycznia 2014 roku, spółki komandytowo-akcyjne
zostały zaliczone w poczet podatników podatku dochodowego od osób prawnych
(CIT – corporation income tax). Zobowiązane są do określania wysokości
uzyskiwanych dochodów i strat zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym

206
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od osób prawnych, do zapłaty zaliczek na ten podatek i do corocznego rozliczenia
należnego podatku. Dochody uzyskane przez wspólników S.K.A., zarówno
komplementariuszy, tak jak i akcjonariuszy, podlegają obecnie kwalifikacji jako
uzyskane przez nich dochody z udziału w zyskach osób prawnych, w związku
z czym,

spółka

komandytowo akcyjna

stała

się

płatnikiem,

zobowiązanym

do pobrania 19% podatku dochodowego przy wypłacie na ich rzecz zysku 211.
2.3. Spółki kapitałowe
W spółkach kapitałowych, odmiennie jak w przypadku spółek osobowych,
dochodzi do rozerwania osobistej więzi łączącej wspólników między sobą
oraz spółką. Oznacza to, iż wspólnik spółki kapitałowej nie ma obowiązku
bezpośredniego angażowania się w jej działalność, co wskazuje na wyraźne
rozdzielenie sfery własności, wyrażającej się udziałem w kapitale zakładowym spółki,
od sfery zarządzania majątkiem i prowadzeniem jej spraw212. Jako osoba prawna
spółka kapitałowa posiada zdolność prawną, pełną zdolność do czynności prawnych,
zdolność sądową, procesową i upadłościową213. Do powstania spółki i prowadzenia
przez nią działalności gospodarczej wystarczy zaangażowanie jednej osoby214.
Spółka kapitałowa nie może być jednak zawiązana przez jednoosobową spółkę
z o.o.215.
Tradycyjnie

do

spółek

kapitałowych

zalicza

się

spółkę

z ograniczoną

odpowiedzialnością i spółkę akcyjną. Różnica między nimi sprowadza się głównie
do rodzaju dokumentu potwierdzającego fakt udziału wspólnika w tej spółce.
W przypadku spółki akcyjnej jest to akcja, która jest papierem wartościowym,
zaś w przypadku spółki z o.o. jest to udział. Udział w przeciwieństwie do akcji nie jest
papierem wartościowym, więc nie podlega tak swobodnym zasadom obrotu, jak
w przypadku spółek akcyjnych216.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest dość powszechnie stosowaną formą
prowadzenia działalności gospodarczej217. Jest to związane m.in. ze znacznie
mniejszym

niż w przypadku

spółki

akcyjnej

sformalizowaniu

jej

działalności,

211
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związanych zarówno z procedurami jej zakładania, jak i z mechanizmami jej
późniejszego funkcjonowania. Zasadniczą różnicą jest także minimalna wysokość
kapitału zakładowego, który w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością musi
wynosić 5 000 zł, a w spółce akcyjnej 100 000 zł.
Na gruncie podatkowym spółki kapitałowe jako odrębne podmioty są podatnikami
podatku dochodowego. Wspólnicy stają się nimi dopiero w momencie ewentualnego
podziału zysków spółki i wypłaty jej w formie dywidendy, bądź innego udziału
w zyskach (podatek potrąca wówczas spółka jako płatnik). Mamy tutaj więc do
czynienia z podwójnym opodatkowaniem. Najpierw na poziomie samej spółki
następuje opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych jej zysku
w wysokości 19%, następnie opodatkowaniu również 19% podatkiem podlegają
dochody z udziału w jej zyskach, które są wypłacane wspólnikom.
3. Porównanie opodatkowania wspólnika spółki osobowej oraz wspólnika
spółki kapitałowej
Spółki

osobowe

podatkowej

nie

w zakresie

posiadają

osobowości

opodatkowania

prawnej

dochodów

oraz podmiotowości

i za wyjątkiem

spółki

komandytowo-akcyjnej są one podmiotami transparentnymi podatkowo 218. W polskim
prawie podatkowym znajduje zastosowanie teoria „wielości przedsiębiorców”219–
spółkę osobową uznaje się więc dla celów podatku dochodowego za nieistniejącą.
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną są przychodami
z pozarolniczej działalności gospodarczej220 i ustala się je u każdego ze wspólników
proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Oznacza to, że dochód nie ma
być ustalany na poziomie spółki, lecz od razu na poziomie wspólników221.
W przeciwieństwie do większości spółek osobowych, wspólników spółki z o.o.
i spółki akcyjnej dotyka problem ekonomicznego dwukrotnego opodatkowania.
Najpierw spółka płaci od wypracowanego zysku podatek dochodowy od osób
prawnych w wysokości 19%, a następnie zysk (dywidenda) z udziału w zyskach osób
prawnych, która jest wypłacana wspólnikom ponownie podlega opodatkowaniu
zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podczas gdy wypłata dywidendy innej
218
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spółce może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania (po spełnieniu warunków
ustawowych), to dywidenda wypłacana wspólnikowi będącemu osobą fizyczną
aktualnie podlega opodatkowaniu w każdej sytuacji.
O przeznaczeniu uzyskanego zysku na wypłatę dywidend decyduje uchwała
zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy. Jeżeli odpowiedni organ podejmie
uchwałę o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy, to na spółce ciąży obowiązek
obliczenia i poboru podatku w chwili wypłaty lub postawienia do dyspozycji
dywidendy222. Spółka pełni więc rolę płatnika.
Podatek od dywidendy i innych dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób
prawnych jest płacony od przychodu, czyli od uzyskanej kwoty brutto, której nie
pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu. Przychodów tych nie uwzględnia się
przy ustalaniu podstawy opodatkowania w myśl przepisów ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, gdyż są one opodatkowane w formie zryczałtowanej223.
Podsumowanie
Właściciele

przedsiębiorstw,

aby

zmaksymalizować

osiągane

korzyści

z zainwestowanego w działalność gospodarczą kapitału poszukują możliwości
ograniczenia źródeł obciążeń podatkowych. Jednym ze sposobów na osiągnięcie
tego celu jest realizacja strategii podatkowych.
Przedsiębiorstwa zorganizowane mogą wykorzystywać istniejące w obrębie
danego systemu podatkowego pewne rozwiązania prawne w celu optymalizacji
zobowiązania podatkowego i zwiększenia płynności finansowej224. Mogą więc
tworzyć struktury kapitałowo-organizacyjne oraz kreować własną politykę podatkową
w

celu

osiągnięcia

korzyści.Pomimo

poczynionych

rozważań,

nie

można

jednoznacznie stwierdzić, która forma prowadzenia działalności oraz jaka forma
opodatkowania jest najkorzystniejszym rozwiązaniem.
Każdą sytuację należy przeanalizować pod kątem skutków w różnych sytuacjach
prawno-podatkowych. Symulacja wyliczeń związanych z wysokością obciążeń
podatkowych umożliwi wybór takiej formy działalności gospodarczej, która zapewni
przedsiębiorcom

bezpieczeństwo

posiadanego

majątku,

zabezpieczenie

222
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przed wierzycielami w przypadku niepowodzenia lub kłopotów finansowych oraz
ograniczenie obciążeń podatkowych.
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OPTYMALIZACJA OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH

Streszczenie: Niniejsza praca została poświęcona omówieniu zagadnienia optymalizacji podatkowej.
Wyjaśniono istotę optymalizacji oraz wskazano na różnice pomiędzy legalnymi sposobami unikania
płacenia podatków a uchylaniem się od opodatkowania i obejściem prawa podatkowego. Opisano
legalne strategie optymalizacyjne wykorzystywane przez przedsiębiorców. Efektem końcowym
opracowania jest wskazanie warunków mających decydujący wpływ na skuteczną optymalizację
obciążeń podatkowych.
Słowa kluczowe: podatek, optymalizacja podatkowa, strategia podatkowa, planowanie podatkowe,
uchylanie się od opodatkowania, obejście prawa podatkowego

Wprowadzenie
Ocena przepisów podatkowych funkcjonujących w Polsce, która została dokonana
przez

przedsiębiorców

wskazuje,

iż czynnikiem

najbardziej

utrudniającym

prowadzenie działalności gospodarczej, a tym samym ograniczającym jej pełną
ekspansję jest wysokość podatków i innych opłat przewidzianych prawem 226.
Z powodu pogłębiającego się fiskalizmu państwa, wśród przedsiębiorstw efektywnie
funkcjonujących na rynku zauważa się stosowanie takich rozwiązań, które pozwalają
redukować wymiar płaconego podatku. Z tego powodu optymalizacja podatkowa
oraz proces planowania podatkowego staje się jednym z podstawowych składników
tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.
Optymalizacja w podatkach opiera się na założeniu, aby z jednej strony
generować korzyści finansowe przedsiębiorstwa a z drugiej ograniczać ryzyko
i zapewniać przedsiębiorcy poruszanie się w granicach przewidzianych prawem
podatkowym. Patrząc z punktu widzenia instrumentów prawnych umożliwiających
zmniejszenie zobowiązań podatkowych, można wyróżnić wiele form legalnego
unikania opodatkowania227.
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Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego, Uniwersytet Śląski.
Informator Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz,
Warszawa 2015, s. 67.
227
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Ze względu na pejoratywne rozumienie przez niektórych odbiorców pojęcia
optymalizacji podatkowej, warto przytoczyć w tym miejscu jeden z wyroków NSA,
w którym stwierdzono: „Istotą działalności gospodarczej jest maksymalizacja zysku,
a nie maksymalizacja zobowiązań podatkowych. Zwiększenie zysków podmiotów
gospodarczych prowadzi wprost do zwiększenia przychodów Skarbu Państwa
z tytułu podatków dochodowych oraz do tworzenia nowych miejsc pracy, inwestycji
itp. Nie ma podstaw prawnych, aby nakładać na osoby będące osobowo i kapitałowo
zaangażowane równocześnie po stronie sprzedaży i kupującego, aby podejmowały
działania prowadzące do zmniejszenia dochodów któregoś z tych podmiotów
lub partnerów (wspólników), którzy byli zaangażowani tylko po jednej stronie umowy,
dlatego że byłoby to korzystniejsze dla Skarbu Państwa i to jedynie z punktu
widzenia wpływu do budżetu z tytułu podatku(...)”228.
1. Istota optymalizacji podatkowej
Podejmując rozważania w zakresie optymalizacji podatkowej, w pierwszej
kolejności należy wyjaśnić pojęcie podatku. W myśl art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. Ordynacja podatkowa229, podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne,
przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa,
województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Jakkolwiek
jednak nie definiować nałożonych na ludność podatków, najważniejszy pozostaje
jednak cel jaki dzięki nim ma osiągnąć państwo. W literaturze wskazuje się
m.in. na cele fiskalne, gospodarcze oraz społeczne230. Pierwotnym i najważniejszym
celem

opodatkowania

jest

cel

fiskalny,

tj. uzyskanie

środków

pieniężnych

niezbędnych dla pokrycia potrzeb publicznych oraz finansujących działalność władz
publicznych.
Zgodnie z art. 84 Konstytucji RP231, każdy jest zobowiązany do ponoszenia
ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków określonych w ustawie.
Wraz ze wzrostem złożoności prawa podatkowego oraz systematycznym wzrostem
obciążeń

podatkowych,

zauważono

jednak

nasilające

się

zjawisko

oporu

228

Wyrok NSA z dnia 31 stycznia 2002r., I SA/Gd 771/01, www.orzeczenia.nsa.gov.pl
Tekst jednolity Dz. U. z 2015r. Poz. 613 ze zm.
230
Szerzej na ten temat piszą m.in.: R. Mastalski, Prawo podatkowe, wyd. IV zaktualizowane
i rozszerzone, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2006, s. 34-35; J. Głuchowski, Polskie prawo
podatkowe, wyd. V zmienione, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 16-20;
A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe wyd. II, Wydawnictwo Prawnicze
LexisNexis, Warszawa 2004, s. 224-232.
231
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
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podatkowego. Próby obniżenia podatku są tak samo stare, jak stare są podatki232,
jednak dopiero od lat 80. XX wieku stały się one przedmiotem poważnych badań
naukowych233.
Prawo podatkowe

wskazuje na zdarzenia, których

zaistnienie powoduje

u podatnika powstanie obowiązku podatkowego. Żaden jednak przepis nie nakłada
na podatnika konieczności znalezienia się w takiej sytuacji oraz żaden podatnik
nie jest zobowiązany do spowodowania, by owo zdarzenie zaszło. Jeżeli istnieją dwie
drogi pozwalające podatnikowi na osiągnięcie określonego celu ekonomicznego,
to może on wybrać tę, która pod względem podatkowym jest bardziej korzystna
dla niego a nie dla państwa234. Ta możliwość wyboru wynika również z zasady
swobody kontraktowania, w myśl której każdy ma prawo do ułożenia stosunku
prawnego wedle swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się
właściwości

(naturze)

tego

stosunku,

ustawie

ani zasadom

współżycia

społecznego235.
Znajomość związków zachodzących pomiędzy zdarzeniami gospodarczymi
a podatkowo-prawnym

stanem

faktycznym

unormowanym

w poszczególnych

ustawach podatkowych pozwala wpływać zarządzającemu przedsiębiorstwem
na wysokość obciążeń podatkowych. Pojęcie optymalizacji podatkowej rozumie się
więc jako wybór takiej formy oraz struktury planowanej transakcji w ramach
i w granicach obowiązującego prawa podatkowego, aby zminimalizować poziom
obciążeń podatkowych.
Zobowiązania podatkowe stanowią jeden z istotniejszych kosztów prowadzonej
działalności gospodarczej. W przypadku podmiotów gospodarczych możemy
wyróżnić trzy elementarne skutki ekonomiczne opodatkowania:
–

w zakresie płynności finansowej przedsiębiorstwa,

–

w sferze majątkowej przedsiębiorstwa oraz

–

w procesie zarządzania przedsiębiorstwem236.

232

M. Kalinowski w swojej pracy Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie
podatkowym, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej
Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń 2001, s. 15, wskazuje, iż „Uciekanie przed obciążeniem
podatkowym jest (..) dla podatku tym czym cień dla człowieka”
233
R. Sowiński, Uchylanie się od opodatkowania – przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania zjawisku,
Wydawnictwo Naukowe UaM, Poznań 2009r., s.9.
234
M. Kalinowski, Granice legalności unikania..., op cit s. 49.
235
Art. 353¹ ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.
394)
236
M. Jamroży, S. Kudert, Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców wyd. 2, Wolters
Kluwer Polska S. A., Warszawa 2013, s. 19-23.
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Skutki opłacania podatków w zakresie płynności finansowej przedsiębiorców mają
ogromne znaczenie. W kompletnym planie finansowym przedsiębiorstwa koniecznie
należy uwzględniać ich efekty w tym zakresie, zwłaszcza wówczas, gdy obowiązek
podatkowy powstaje przed otrzymaniem zapłaty od klienta. W przypadku skutków
majątkowych można wskazać negatywny wpływ podatków na kapitał własny (aktywa
netto) przedsiębiorców. W procesie zarządzania przedsiębiorstwem należy z kolei
rozpatrywać

skutki

opodatkowania

w aspekcie

przedsięwzięcia

środków

organizacyjnych, które zapewnią rzetelną i terminową realizację zobowiązań
podatkowych

oraz w aspekcie

podejmowanych

przez przedsiębiorców

decyzji

gospodarczych. Optymalizacja podatkowa jest więc niejednokrotnie przedstawiana
w literaturze237 jako planowanie podatkowe (tax planning), którego głównym celem
jest stworzenie optymalnych pod względem obciążeń podatkowych rozwiązań
i struktur odnoszących się do podejmowanych przez zainteresowanych podatników
konkretnych działań gospodarczych.
2. Nielegalne sposoby obniżania podatków
Unikanie opodatkowania jest działaniem legalnym, będącym formą aktywnego
oporu podatkowego238. Zezwala podatnikowi na takie ukształtowanie wariantowej
konstrukcji podatkowego stanu faktycznego, który przewiduje więcej niż jeden skutek
podatkowy zachowania podatnika, wraz z możliwością wyboru najkorzystniejszej
dla niego wersji (opcji)239. Takie działanie podatnika nie może zostać uznane
za nieetyczne oraz nie powinno stawiać mu zarzutu, że korzysta z możliwości
zredukowania poziomu swoich obciążeń podatkowych, jeśli czyni to w ramach
i w granicach obowiązujących przepisów.
Zmniejszenie wysokości podatku

należnego można osiągnąć jednak nie tylko

za pomocą działań zgodnych z prawem, lecz również za pomocą czynności otwarcie
237

Szerzej na ten temat pisali m.in.: J. Wyciślok, Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie
obciążeń podatkowych, Wydawnistwo C. H. Beck Warszawa 2013, s. 29; A. Wyrzykowska,
Optymalizacja VAT. Jak obniżyć swoje obciążenia podatkowe, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia
Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2006, s. 7; S. Zabłocka, Płacić jak najmniej, czyli poradnik optymalizacji
podatkowej, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 1998, s. 223,
H. Hamaekers, K. Holmes, J. Głuchowski, T. Kardach, W. Nykiel, Wprowadzenie do
międzynarodowego prawa podatkowego, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006,
s. 63.
238
T. Lipowski, Pojęcie unikania opodatkowania w stosunkach międzynarodowych, „Glosa” nr 9/2002r.,
s. 19.
239
A. Nita, Czynnik czasu w prawie podatkowym. Studium z dziedziny zobowiązań podatkowych,
Wydawnictwo ARCHE, Gdańsk 2007, s. 57.
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sprzecznych z prawem, jak również zgodnych z literą prawa, lecz nie z jego celem.
Do pierwszej

kategorii

należy

zaliczyć

zjawisko

unikania

opodatkowania

(tax avoidence), do drugiej uchylanie się od opodatkowania (tax evasion), natomiast
do trzeciej

obejście

prawa

podatkowego.

W

miejscu

tym

warto

wskazać,

iż przestępczość podatkowa, kojarzy się w Polsce, z zachowaniami o stosunkowo
niewielkim
iż oszustwa

ładunku

społecznej

podatkowe

szkodliwości240.

mieszczą

się

W

w zakresie

literaturze

zauważa

przestępstw tzw.

się,

„białych

kołnierzyków” (white collar crime)241 lub też „wyrafinowanej przestępczości
finansowej”242. Są to bowiem przeważnie przestępstwa związane z legalną
działalnością powiązaną z pewnymi typami działalności kryminalnej występującymi
w życiu gospodarczym243.

2.1. Uchylanie się od opodatkowania
W odróżnieniu od unikania opodatkowania, uchylanie się od niego jest działaniem
nielegalnym, zakazanym przez prawo podatkowe. Może ono prowadzić do zupełnej
eliminacji obciążeń podatkowych, co z kolei skutkuje osłabieniem budżetu państwa.
Poprzestanie jednak na stwierdzeniu, że podstawowym skutkiem uchylania się
od opodatkowania

jest

obniżenie

wpływów

budżetowych

jest

wielkim

uproszczeniem244. Zjawisko to wywołuje bowiem bezpośredni wpływ na wiele sfer
życia społecznego245.
Dokonując analizy przepisów rozdziału 6 Kodeksu karnego skarbowego 246
możemy wytypować zachowania, które niewątpliwie są sprzeczne z prawem, a tym
samym można uznać je za uchylanie się od opodatkowania. Należą do nich między
innymi:

nieujawnienie

przedmiotu

lub

podstawy opodatkowania,

niezłożenie

deklaracji podatkowej, zatajenie działalności lub jej rozmiaru poprzez posługiwanie
240

J. Duży, Zorganizowana przestępczość gospodarcza w Polsce. Zwalczanie przestępstwa nadużycia
mechanizmów podatków VAT i akcyzowego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa
2013, s. 16.
241
E. H. Sutherland, White Collar Crime, New York 1949, s. 26.
242
J. W. Wójcik, Oszustwa Finansowe. Zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne, Wydawnictwo
JWW, Warszawa 2008, s. 15.
243
J. W. Wójcik, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia prawne,
kryminologiczne i kryminalistyczne, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 110.
244
Szerzej w pracy: R. Sowiński, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Podatkowe
i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, Lublin 2007, s. 83-92.
245
R. Sowiński, Uchylanie się od opodatkowania – przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania zjawisku,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 155.
246
Ustawa z dnia 10 września 1999r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 186 ze zm.)
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się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu, nieprowadzenie
lub nierzetelne prowadzenie księgi podatkowej, niewystawienie faktury lub rachunku
albo podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w złożonej deklaracji lub oświadczeniu.
W Kodeksie karnym skarbowym ustawodawca dokonał również penalizacji
innych

czynów

związanych

m.in. z

obrotem

akcyzowym

i obowiązkami

płatników i inkasentów.
Możemy więc zauważyć, iż uchylanie się od opodatkowania jest działalnością
przestępczą zagrożoną sankcjami karnymi. Jest to najbardziej czytelne kryterium
odróżniające uchylanie się od opodatkowania od innych czynności mających na celu
minimalizację obciążeń podatkowych247.

2.2. Obejście prawa podatkowego
Niezwykle kontrowersyjnym oraz trudnym do określenia sposobem redukcji
ciężarów publiczno-prawnych jest tzw. obejście prawa. W myśl łacińskiej paremii
„contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet, in fraudem vero, qui salvis verbis
legis sententiam eius circumvenit” („przeciwko ustawie działa ten, kto działa
w sposób sprzeczny z jej brzmieniem, oszukańczo wobec ustawy ten, kto działając
zgodnie z jego brzmieniem, obchodzi jej intencję”)248, pod pojęciem obejście prawa
należy rozumieć czynności nieobjęte zakazami prawa, ale przedsięwzięte w celu
wywołania skutków zakazanych prawem lub też czynności zmierzające do skutków
dozwolonych

przez

prawo,

ale

w

sposób

przez

prawo

nieprzewidziany,

tzn. gdy istnieją pewne ograniczenia co do działań wywołujących ten właśnie skutek.
Transakcje zawierane w celu obejścia ustaw podatkowych mają pewne cechy
charakterystyczne.

Możemy

do

nich

zaliczyć

nienaturalność,

sztuczność,

nieefektywność lub nawet nieprzydatność z gospodarczego punktu widzenia.
Ponadto, czynności podjęte w celu obejścia prawa są konstrukcjami zawiłymi
oraz rozwlekłymi, co ma na celu utrudnienie organom podatkowym ich właściwą
ocenę249. Z punktu widzenia fiskalnego można uznać, iż nielegalny charakter będzie
miało takie zachowanie podatnika, które dotyczy czynności zgodnych z prawem,
247

R. Sowiński, Uchylanie się..., op cit, s. 13.
J. Zajadło (red), Łacińska terminologia prawnicza, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa
2012, s. 23.
249
K. J. Stanik, K. Winiarski, Praktyczne problemy nadużycia i obejścia prawa podatkowego,
Wydawnictwo UNIMEX, Wrocław 2010, s. 19.
248
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regulującym istotę tych czynności, ale których cel dokonania jest niezgodny ustawą
podatkową. Naganny jest nie tyle wybór, co cel działania podatnika, jakim jest
obejście prawa w sytuacji, gdy osiągnięty przez niego rezultat dokonanej czynności
jest w normalnych warunkach opodatkowany250.
Na dzień dzisiejszy, instytucja obejścia prawa nie doczekała się swojej ustawowej
regulacji w polskich ustawach podatkowych. Organy podatkowe nie mogą się
również powoływać na regulacje cywilnoprawne dotyczące obejścia prawa.
Kompetencje organów podatkowych obejmują więc tylko:
–

badanie treści czynności prawnej (zgodnego zamiaru stron i celu umowy),

–

stwierdzenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa,

–

badanie, czy wykreowany na podstawie umowy stosunek prawny jest zgodny

z jego naturą, przepisami ustawy oraz zasadami współżycia społecznego
(na podstawie art. 58 KC, który obowiązuje niezależnie od zapisów Ordynacji
podatkowej)251.

3. Wybór instrumentów optymalizacji podatkowej
Kształtowanie obciążeń podatkowych, za pomocą dozwolonych przez prawo
środków, wynika w szczególności z:
–

praw wyboru,

–

swobód uznaniowych oraz

–

kształtowania stanu faktycznego252.
Prawa wyboru są świadomie przyznawane przez ustawodawcę. Jako przykład

można

wskazać

m.in.

na

swobodę

w

stosunku

do

wyboru

metody

amortyzacji środka trwałego lub formę opodatkowania dochodów z działalności
gospodarczej osoby fizycznej. Ustawodawca sam daje możliwość dokonania wyboru,
bez narzucania jakiegokolwiek rozwiązania. Ze swobodami uznaniowymi mamy
do czynienia w przypadku braku realnej możliwości podania lub ustalenia dokładnych
wartości. Podatnik sam dokonuje wówczas ich określenia. Przykładem takiego
działania

może

przy ustaleniu

być

np. ustalenie

wielkości

kosztu

wytworzenia

środka

narzutu
trwałego.

kosztów

pośrednich

Z

możliwość

kolei
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samodzielnego kształtowania stanu faktycznego sprowadza się do zróżnicowanego
pod

względem

prawnym

ukształtowania

niemal

identycznych

zdarzeń

gospodarczych, a w konsekwencji generowania różnych skutków podatkowych.
Wysokość podatków stanowi niejednokrotnie jeden z czynników decydujących
o atrakcyjności

określonego

przedsięwzięcia.

Różnice

w opodatkowaniu

alternatywnych projektów inwestycyjnych mogą niejednokrotnie prowadzić do zmiany
ich opłacalności, w związku z czym pominięcie kwestii podatkowych w procesach
decyzyjnych może skutkować nietrafnymi wyborami. Badania empiryczne wskazują
niestety, iż skutki podatkowe nie są często brane pod uwagę przy podejmowaniu
decyzji w przedsiębiorstwach253.
W optymalizacji podatkowej nie występują praktycznie żadne wzorce uniwersalne,
które

można

zastosować

w

każdej

sytuacji

i

wobec

każdego

podmiotu

gospodarczego. Optymalizacja podlega zmianom wynikającym z ewolucji systemów
prawych i ich obserwacja powoduje powstawanie coraz to nowych i bardziej
skomplikowanych metod obniżania podatków254. Z tych względów skuteczna
optymalizacja podatkowa wymaga:
–

specjalistycznej znajomości prawa podatkowego oraz orzecznictwa,

–

bardzo dobrej znajomości zasad rachunkowości,

–

doświadczenia w praktycznym zastosowaniu planowania podatkowego,

–

sprawdzonej

metodologii

optymalizacji

przypominającej

o istniejących

możliwościach i zapewniającej kompletność podejścia255.
W przypadku podjęcia decyzji o optymalizacji podatkowej niezbędna jest
znajomość przepisów podatkowych i sposobu ich stosowania, a zwłaszcza
egzekwowania przez organy skarbowe. Ważne jest też przewidywanie, jaką
interpretację przyjmą organy skarbowe. W tym zakresie aktualnie obowiązujące
przepisy podatkowe umożliwiają wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji
indywidualnej przepisów podatkowych.
Przedsiębiorcy mogą korzystać z tego rozwiązania przy planowaniu skutków
253

Ibidem, s. 48.
I. Kuchciak, Wykorzystanie rajów podatkowych w celu zwiększenia wartości przedsiębiorstwa,
w Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
„Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” nr 6, Szczecin 2008, s. 350.
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254

93

podejmowanych działań. W planowaniu podatkowym konieczne jest zastosowanie
jak najwłaściwszych instrumentów zabezpieczających daną transakcję przed
ryzykiem podatkowym.
Podsumowanie
Właściciele

przedsiębiorstw,

aby

zmaksymalizować

osiągane

korzyści

z zainwestowanego w działalność gospodarczą kapitału poszukują możliwości
ograniczenia źródeł obciążeń podatkowych. Jednym ze sposobów na osiągnięcie
tego

celu

jest

realizacja

strategii

podatkowych,

które

są

formą

reakcji

przedsiębiorstwa na nałożone podatki.
Celem optymalizacji jest obniżenie obciążeń podatkowych przy wykorzystaniu
dozwolonych prawem podatkowym metod i środków. Optymalizacja w podatkach
opiera się na założeniu, aby z jednej strony generować korzyści finansowe
przedsiębiorstwa a z drugiej ograniczać ryzyko i zapewniać przedsiębiorcy
poruszanie się w granicach przewidzianych prawem podatkowym.
Aby

określić

strategię

przeprowadzenia

optymalizacji

podatkowej

w przedsiębiorstwie należy m.in.:
–

zidentyfikować cechy i cele podmiotu,

–

sporządzić listę obciążeń podatkowych obligatoryjnych i fakultatywnych,

–

zidentyfikować kierunki fiskalizmu w kraju i za granicą,

–

zidentyfikować możliwe sposoby w zakresie optymalizacji podatkowej i wybrać

narzędzia niezbędne do ich realizacji,
w razie braku fachowych sił skorzystać z doradztwa i konsultingu w zakresie

–

podatkowym256.
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Katarzyna Rozbejko257

OCENA PRACOWNIKÓW I STRES
Streszczenie: Zarówno zagadnienie stresu jak i oceny pracowniczej jest niezwykle istotne z punktu
widzenia zarówno organizacji jak i zasobu ludzkiego. Poniższy artykuł prezentuje zagadnienie stresu
w organizacji oraz oceny pracowników. Ponadto przedstawia wyniki badań pilotażowych odnoszących
się do odczuwalnego stresu podczas oceniania.
Słowa kluczowe: stres, ocena pracowników,

Wprowadzenie
Przez wiele lat zasoby ludzkie jako najważniejszy element organizacji nie był
właściwie doceniany. Jeszcze w XVIII i XIX wieku w wielu przedsiębiorstwach
pracownik traktowany był instrumentalnie i postrzegany jako tryb w wielkiej
machinerii, która przynosiła zysk kapitalistom. Zarobki na poziomie minimum
socjalnego zapewniały jedynie zaspokojenie podstawowych potrzeb. Do dziś
podejście do zasobów ludzkich przeszło długą drogę ewolucji poprzez różne szkoły
i modele zarządzania aż do upodmiotowienia pracownika. Ponieważ człowiek
posiada

zdolność

doświadczenia,
w odmiennych

stał

uczenia
się

dziedzinach

się,

cennym
życia,

postrzegania
elementem
zwłaszcza

i

wykorzystywania

wielu
jako

procesów

zdobytego
sprawczych,

jednostka biorąca

udział

w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Współczesny kierunek zarządzania zasobami
ludzkimi zmierza do przekształcenia zasobów ludzkich w fundament organizacji,
posiadający odpowiednie postawy, kwalifikacje i kompetencje, będący zarazem ”siłą
napędową” rozwoju przedsiębiorstwa258.
Bardzo istotnym elementem w zarządzania zasobami ludzkimi jest ocena
okresowa pracownika. Jest ona szczególnym narzędziem, opracowanym na między
innymi na potrzeby informacyjne organizacji. Wykorzystuje ona szereg procedur
i technik oceny oraz specjalnie konstruowane w tym celu arkusze, a których ocenia
się zachowania pracowników. Stanowi ona doskonałą informację zwrotną zarówno
dla pracodawcy jak i pracowników. Na jej podstawie podejmowanych jest wiele
decyzji personalnych. W ramach oceny pracodawca zwraca uwagę na gotowość
257
258

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna, Warszawa 2011, s. 35.
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pracownika do wprowadzenia zmian w swoim życiu zawodowym, umiejętność
podejmowania ryzyka, posiadaną pasję do wykonywanych czynności, zdolności
adaptacyjne, wiarę we własne możliwości, pewność siebie. Biorąc pod uwagę
powyższe elementy oceny można sformułować pogląd, że w swej wymowie realizuje
ona cele przedsiębiorstwa poprzez możliwość planowania rozwoju pracowników,
a tym samym rozwoju przedsiębiorstwa259.
W wybranej literaturze przedmiotu można się spotkać ze stwierdzeniem, iż proces
oceny jest ważną funkcją ZZL. Ocenianie pracowników to serce systemu ZZL oraz
kluczowy obowiązek menedżerów. Od jego wyników zależy wiele decyzji
dotyczących pracownika260.
Z drugiej strony znaczny wzrost tempa egzystencji, zmniejszenie się poczucia
bezpieczeństwa, także pojawiające się zjawisko stresu stało się domeną obecnej
rzeczywistości. Niewątpliwie stres jest zjawiskiem, które w ostatnich latach budzi
ogromne zainteresowanie. Stres to zestaw specyficznych jak i niespecyficznych
odpowiedzi organizmu na zdarzenia trudne, które zakłócają jego prawidłowe
funkcjonowanie. We współczesnym świecie gospodarczym problem stresu pojawia
się w organizacjach z coraz to większą częstotliwością261. Występowanie zjawiska
stresu w miejscu pracy jest niezwykle kosztowne, zarówno z punktu widzenia
pracownika (wpływa na odczuwany przez niego komfort psychiczny jak i fizyczny) jak
i z punktu widzenia efektywności organizacji262.
Człowiek w sytuacji stresowej nie zachowuje się naturalnie. Reakcja stresowa
jest atawizmem, którego zadaniem jest przygotowanie człowieka do reakcji na
zagrożenie. Z tego powodu w czasie stresu263:


aktywowane są wszystkie układy wewnętrzne człowieka: układ krwionośny,
mięśniowo-szkieletowy, trawienny, nerwowy, odpornościowy, zwiększa się
wydzielanie adrenaliny, noradrenaliny, tyroksyny, kortyzolu; powoduje to
przyspieszanie akcji serca, zwiększanie napięcia mięśni, pogłębianie
i przyspieszanie oddechu, wzrost ciśnienia krwi, zmniejszanie wrażliwości

259

R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004, s. 65.
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klasycznego modelu kompetencji, ABC Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 95-96.
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na ból, przyspieszanie procesów przemiany materii, wzrost wydolności i siły
fizycznej


uwaga osoby koncentruje się na zagrożeniu (zadaniu), człowiek nie zwraca
uwagi na pozostałe rzeczy w otoczeniu (zawężenie uwagi), odczuwa
niepokój, lęk, czasem złość, gniew lub strach



osoba jest pobudzona, nadruchliwa, niecierpliwa, odczuwa przymus
działania, w stanie silnego napięcia może nawet zachować się agresywnie.

Zestawienie ze sobą zjawiska stresu oraz oceny pracowniczej, dwóch tak
niezwykle istotnych zagadnień z punktu widzenia przedsiębiorstwa wydaje się
zupełnie zasadne. Analiza literatury pozwoliła na postawienie następującej tezy:
Możliwy jest wpływ stresu na ocenę dokonywaną przez przełożonych względem
podległych pracowników.
1. Ocena pracowników
Istotnym elementem procesu zarządzania zasobami ludzkimi jest ocenianie
pracowników, będące podstawą podejmowania racjonalnych decyzji personalnych
i zarazem czynnością wchodzącą w zakres funkcji kierownika.
Punkt wyjścia stanowi sama ocena, a jest ona jednym z elementów spostrzegania
interpersonalnego atrybucji. Oceny dają pewną wiedzę o przedmiocie ocenianym, ale
jednocześnie mówią o naszych doznaniach względem tego przedmiotu, co oznacza,
że są tworem hybrydowym. Specyficzną cechą oceny jest to, że jej elementem
składowym jest czynnik rzeczowy i osobisty264. Według sownika języka polskiego,
ocena to opinia o czymś lub o kimś dokonywana w wyniku analizy 265. Z kolei
ocenianie polega na wyrażeniu w formie ustnej lub pisemnej osadu. Jest
kompleksowym narzędziem zajmującym centralne miejsce w systemie zarządzania
zasobami ludzkimi266. Szerzej, ocenianie pracowników jest to wartościowanie ich
postaw, cech osobowości, umiejętności, zachowań i poziomu wykonania przez nich
zadań istotnych z punktu widzenia celów organizacji, wyrażone w formie ustnej lub
pisemnej267.
264
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Odrębne elementy stanowią system i proces oceniania.

System oceniania to

spójny zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych elementów, które tworzą: cele
oceniania, zasady oceniania, kryteria oceniania, podmioty oceniania, przedmiot
oceniania, techniki oceniania, częstotliwość oceniania, procedury oceniania268.
Natomiast

proces

oceniania,

polega

na

porównywaniu

obrazu

pracownika

uzyskanego w wyniku obserwacji i analizy zebranych informacji z obrazem
wynikającym z wzorca wymagań i wyciągnięciu odpowiednich wniosków269.
Bardziej

szczegółowo

proces

oceniania,

należy traktować

jako

rodzaj

wynegocjowanej umowy, określający270:
1. Nadrzędne wartości przyjęte przez strony. Pochodnymi tych wartości są
kryteria oceny.
2. Fakty i dane o faktach, na których będzie oparta ocena. Danymi są: wyniki
pomiarów, opinie, opisy, wyniki badań itp.
3. Procedury pozyskiwania i opracowania danych, w tym określenie
uczestnictwa i odpowiedzialności wszystkich stron, a w szczególności
osób, które podlegają ocenie. Powinny one mieć zagwarantowane prawo
kontroli przebiegu oceniania, a nie tylko biernego zaakceptowania lub
odrzucenia oceny.
4. Reguły dowodzenia trafności oceny przez eksperta, np. argumenty
logiczne, obliczenia.
5. Sposoby wykorzystania oceny.
Ocenianie pracowników to serce systemu ZZL oraz kluczowy obowiązek
menedżerów. Od jego wyników zależy wiele decyzji dotyczących pracowników 271. Od
rzetelności oceny pracowników zależy równowaga ZZL (rys. 1). Rzetelnie
przeprowadzona ocena pracownicza, obejmująca specyfikę danej organizacji jest
niezwykle ważna z punktu widzenia przedsiębiorstw między innymi umożliwia 272:


zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem;

268
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poprawę jakości pracy;



określenie słabych i mocnych stron pracowników;



określenie potrzeb szkoleniowych;



pomoc w planowaniu karier zawodowych pracowników.

Rysunek 1 Ocena pracowników jako element równowagi ZZL.

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Nabór pracowników i
ich zatrudnienie

rekrutacja
selekcja

Podnoszenie produktywności i
ich utrzymanie w organizacji

Projektowanie i
organizacja (stanowisk
pracy
Rozwój pracowników

Rozstawanie się z
pracownikami

Restrukturyzacja
zatrudnienia
zwolnienia

zatrudnienie
wynagrodzenie
motywowanie

Ocena pracowników

Źródło: Opracowano na podstawie M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer,
Warszawa 2007.

Ocena okresowa ma charakter sformalizowany i jest dokonywana w ustalonych
odstępach czasu przy zastosowaniu określonych zasad, metod, narzędzi i procedur,
które mają utrwalony i powtarzalny charakter. Służy kompleksowej ocenie pracy,
obejmuje bowiem całokształt efektów pracy ocenianego pracownika, elementy oceny
jego wiedzy, umiejętności, zdolności oraz postaw. Ocenianie pracowników jest
skuteczne i użyteczne wówczas, gdy nie odbywa się akcyjnie i przypadkowo, lecz
stanowi

starannie

przemyślany

i

poprawnie

funkcjonujący,

spójny

system

dostosowany do specyfiki organizacji273.

273

Ibidem, s.225.
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Wyróżnia się kilka rodzajów ocen okresowych, między innymi274:
a) skale ocen- należą do najbardziej rozpowszechnionych technik ocen
pracownika. Skale mogą być:


przymiotnikowe,



punktowe,



graficzne,



mieszane.

Wybór skali zależy od preferencji osoby oceniającej oraz stanowiska;
b) ocena 360 stopni- oceny dokonują:


pracownik ,



przełożony,



podwładni,



koledzy z pracy ,



wewnętrzni i zewnętrzni klienci;

c) oceny opisowe- polegają na przygotowaniu przez przełożonego opracowania
mocnych i słabych stron pracownika w formie opisowej.
d) testy- polegają na uzupełnieniu przez oceniającego tabeli zachowań i zadań
wykonanych przez pracownika. Technika wymaga bardzo dobrej znajomości
pracownika oraz obiektywności;
e) technika wydarzeń krytycznych- est najbardziej systematyczną techniką ze
wszystkich prezentowanych. Polega na stałym notowaniu przez przełożonego
sukcesów i porażek pracownika. Pod koniec wyniki zostają umieszczone
w tabeli zbiorczej i analizowane. Jednak z oceną pracownika nie trzeba
czekać do okresu oceniania (jeśli np. jest co pół roku). Można oceniać go na
bieżąco, wzmacniać dobre zachowania i podnoszenie kwalifikacji.
f) portfolio- technika portfolio polega na grupowaniu pracowników w cztery grupy
w

zależności

od

ich

efektów

pracy

oraz

możliwości

rozwojowych.

Wyróżnia się 4 pola:

274



solidni pracownicy (stabilizowanie),



najlepsi pracownicy (inwestowanie w rozwój ),



pracownicy mało wydajni (stabilizowanie lub zwalnianie),



pracownicy problematyczni (zwalnianie).

H. Czubasiewicz, op. cit., str. 87-102.
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2. Stres w pracy
Współcześnie najpopularniejszym ujęciem stresu jest formuła R. S. Lazarusa
i S. Folkmana. Autorzy zakładają, że „stres jest to określona relacja między osobą,
a otoczeniem, która oceniana jest przez osobę jako obciążająca lub przekraczająca
jej zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi”275. Zagadnieniem stresu psychologicznego
można odnaleźć w polskiej literaturze. W tabeli nr 1 przedstawiono wybrane terminy
stresu polskich badaczy.
Tabela 1 Wybrane definicje stresu

Autor
Tomaszewski

Definicja stresu
Stres to szczególny rodzaj sytuacji (sytuacje stresowe) bądź czynników
oddziałujących na człowieka (stresory);
Stan wewnętrzny oznaczający napięcie emocjonalne o ujemnym znaku (stan
stresu);
zmiany w zachowaniu się, zarówno pod względem sprawności, jak i
przejawów ekspresyjnych, występujące na skutek działania sytuacji
stresowej.

Reykowski

Definiuje stres psychologiczny, jako klasę czynników zakłócających
określony tok czynności, zagrażających człowiekowi bądź
uniemożliwiających mu zaspokojenie potrzeb.

Biela

Problem stresu powstaje wówczas, gdy człowiek spostrzega jakąś sytuację,
zjawisko lub obiekt, jako zagrażający jego życiu, zdrowiu czy integracji
psychospołecznej. Jest to stan podmiotu związany ze spostrzeganiem
zagrożenia, czyli stresora.

Źródło: T. Tomaszewski, Psychologia ogólna, PWN, Warszawa 1992, s.654., G.Bartkowiak, Człowiek
w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE, Warszawa 2009, s.18., A. Biela, Stres w pracy
zawodowej. Wybrane zagadnienia, KUL, Lublin 1990, s.5.

Stres zawodowy to stres odczuwany w miejscu pracy, zazwyczaj obserwowany na
wszystkich szczeblach organizacji. Niestety, wraz z postępem cywilizacji ludzie są na
niego coraz bardziej narażeni. Zbyt szybko następują zmiany, które wymuszają
ciągłe procesy przystosowawcze. Nieustannie zwiększające się wymagania często
275

R. Jaworski, A. Wielgus, J. Łukjaniuk, Problemy człowieka w świetle psychologii, NOVUM, Płock
2000, s.8.
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są zbyt wysokie w porównaniu z możliwościami pracownika. To sprawia, że praca dla
wielu ludzi staje się czynnikiem patogennym.276
Badając środowisko pracy, jako źródło stresu konieczne jest uwzględnienie
obiektywnych i subiektywnych czynników towarzyszących pracownikowi w procesie
pracy. Zostały one przedstawione w tabeli nr 2.
Tabela 2 Faktory obecne w procesie pracy

Czynniki obiektywne
a) Fizyczne warunki pracy:


lokalizacja środowiska pracy,



stosowane narzędzia pracy,



oświetlenie,



temperatura.

b) Czynniki psychologiczne:


relacje interpersonalne,



kompetencje.

Czynniki subiektywne
a) elementy

warunkujące

podjęcie

zatrudnienia,
b) postawy

wobec

wykonywanej

pracy,
c) odczuwanie

zadowolenia

z wykonywanej pracy, satysfakcja
zawodowa.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: G.Bartkowiak, Człowiek w pracy od stresu do sukcesu
w organizacji, PWE, Warszawa 2009, s. 22- 23.

Od wielu lat narasta przeświadczenie, że doznanie stresu związanego z pracą
zawodową doprowadza do niepożądanych skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa
zatrudnionego, jak również organizacji, której pracownik jest wyrazem. 277 Trzeba
jednak mieć na uwadze, że praca nie jest tylko jednym z wielu aspektów życia, które
mogą wywoływać stres i powodować choroby.
Każda praca może być genezą stresu, miejscem gdzie człowiek ma możliwość
spotkać się z czynnikami, które będą powodować u niego stan napięcia i silne
emocje. Czynniki takie nazywane są stresorami. Można je podzielić na fizyczne, do
których zalicza się czynniki biologiczne, biomechaniczne, radiologiczne i chemiczne
oraz psychospołeczne. Wiele obecnie przeprowadzanych dyskusji na temat związku
między zagrożeniami, zdrowiem i stresem, skupia swoją uwagę na zagrożeniach
psychospołecznych i przeważnie pomija odniesienia do zagrożeń fizycznych

276
277

G. Bartkowiak, op. Cit., s. 21-22.
H. Pull, 150 twarzy stresu, KDC, Warszawa 2006, s. 21-23.
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w miejscu pracy. Psychologiczne wpływy zagrożeń fizycznych są rezultatem nie tylko
bezpośredniego działania na mózg czy też nieprzyjemnego charakteru, ale również
świadomości czy strachu pracownika. Te z kolei mogą wzbudzać stres. Poniżej (tab.
3) zostały przedstawione główne, psychospołeczne źródła stresu w pracy, które
w sposób bezpośredni lub pośredni mogą implikować stres podczas oceny
pracowniczej.
Tabela 3 Stresogenne właściwości pracy

KATEGORIA

WARUNKI STWARZAJĄCE ZAGRORZENIE
Kontekst pracy

Kultura i funkcjonowanie

Słaba komunikacja, niski poziom wsparcia,

organizacji

brak definicji celów organizacyjnych

Rola w organizacji

Niejasność i konflikt roli, odpowiedzialność za
innych

Rozwój kariery

Niepewność kariery, brak lub nadmierny
awans, niska płaca, brak pewności
zatrudnienia

Zakres decyzji/ kontrola

Ograniczone uczestnictwo w procesie
podejmowania decyzji, brak kontroli w pracy

Stosunki interpersonalne

Społeczna lub fizyczna izolacja, słabe relacje
z przełożonymi, konflikty interpersonalne, brak
wsparcia społecznego
Treść pracy

Środowisko pracy

Problemy dot. rzetelności, odpowiedzialności,
konsekwencji, dostępności

Obciążenie pracą/ tempo

Przeciążenie lub niedociążenie pracą, brak

pracy

kontroli tempa pracy, presja czasu

Rozkład czasu pracy

Praca zmianowa, brak elastyczności pracy,
nieprzewidywalne godziny pracy

Źródło: T. Cox, A. Grilffiths, E. Rial-Gonzalez, Badania. op Cit., s. 68.

105

3. Ocena pracowników i stres
Na podstawie badań pilotażowych przeprowadzonych w czerwcu 2016 r. wśród
pracowników powiatu Myśliborskiego w woj. Zachodniopomorskim sporządzono
poniższe zestawienie. Badanie obejmowało 40 losowo dobranych osób, czynnych
zawodowo. Respondentom postawiono 4 pytania odnoszące się do oceny
pracowników oraz stresu, który może jej towarzyszyć.
Na pierwsze pytanie „Czy organizacja, w której pracujesz przeprowadza
okresowe oceny pracowników?”, tylko 20% odpowiedziało twierdząco. 80%
badanych jest zdania, iż sformalizowane oceny pracownicze nie mają miejsca w ich
miejscu pracy (rys. 2). Tak kształtująca się sytuacja może wynikać z faktu,
iż większość respondentów pracuje w mikro oraz małych przedsiębiorstwach.
Na

terenie

powiatu

Myśliborskiego

nie

ma

dużych

organizacji,

a

liczba

przedsiębiorstw średnich jest niska.
Rysunek 2 Procent organizacji, które przeprowadzają okresowe oceny pracowników

100%

80%
Tak

50%
20%

Nie

0%
Źródło: Badanie pilotażowe

100% respondentów, którzy poddawani są okresowej ocenie pracowniczej
doznawało podczas niej stresu. Osoby, które nie były oceniane w organizacjach,
w których pracują, poproszone zostały o wyobrażenie sobie takiej sytuacji
i stwierdzenie czy towarzyszyłby im stres. 93,75% z tych osób było zdania,
iż zjawisko stresu wystąpiłoby, tylko 2 osoby były zdania, że okresowa ocena nie
wywołałaby u nich stresu (rys. 3).
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Rysunek 3 Występowanie stresu podczas okresowej oceny pracowników

93,75

100

Stres wystąpiłby

50

Brak stresu
6,25

0
Źródło: Badanie pilotażowe

Pomimo, iż większość (ok. 94%) pracowników jest zdania, że gdyby zostali
poddawani okresowej ocenie odczuwaliby stres, to tylko 62,5 % uważa, że uczucie to
mogłoby wpłynąć na uzyskaną ocenę (rys. 4). 37,5 % osób sądzi, że towarzyszący
podczas oceny pracowniczej stres nie jest na tyle silny aby odgrywał większą rolę
podczas oceny, a w niektórych przypadkach może nawet wpływać pozytywnie.
Rysunek 4 Wpływ stresu na wynik okresowej oceny pracownika

100,00%
62,50%
50,00%

37,50%

0,00%
Wpływa na ocenę

Nie ma odzwierciedlenia w ocenie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań pilotażowych

Podsumowanie
Zarówno stres w miejscu pracy jak i okresowa ocena pracowników stanowią
istotne zagadnienia, z punktu widzenia samych pracowników jak i organizacji,
w której pracują. Ocenianie można zaliczyć do najważniejszych funkcji zarządzania
zasobami ludzkimi, a wpływ stresu na tę funkcję nie może pozostać bez odzewu
w prawidłowym funkcjonowaniu organizacji. Jak pokazały wstępne badania
pilotażowe stres w trakcie okresowej oceny pracownika występuje. Jednakże wpływ
jego na samą ocenę należałoby dokładnie zbadać. Biorąc pod uwagę małą grupę
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badawczą oraz jeszcze mniejsza liczbę osób, które były poddawane ocenie
w miejscu pracy, wyniki badania właściwego mogą okazać się odmienne. Na
podstawie przeprowadzonego wstępnego badania nasuwa się następujący wniosek:
badanie właściwe należy przeprowadzić w organizacjach, które przeprowadzają
okresową ocenę pracowników, a więc w większości w przedsiębiorstwach średnich
oraz dużych.
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278

FUNDUSZE VENTURE CAPITAL I PRIVATE EQUITY A POZOSTAŁE
INNOWACYJNE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

Streszczenie: W ostatniej dekadzie, szczególnie po kryzysie finansowym w 2008 roku, doszło do
279
spadku popularności tradycyjnych form finansowania przedsiębiorstw takich jak kredyty bankowe .
Coraz większego znaczenia zaczęły nabierać, wcześniej traktowane drugoplanowo, innowacyjne
formy finansowania takie jak fundusze Venture Capital, Private Equity, mezzanine, Aniołowie Biznesu,
finansowanie społecznościowe, akceleratory biznesu, inkubatory przedsiębiorczości czy parki
naukowo – technologiczne.
Słowa kluczowe: finansowanie przedsiębiorstw, Venture Capital.

Wprowadzenie
W niniejszym artykule zostało zaprezentowanych kilka alternatywnych form
finansowania

przedsiębiorstw

ze

szczególnym

uwzględnieniem

coraz

popularniejszych ostatnio funduszy Venture Capital i Private Equity. Została również
dokonana analiza porównawcza poszczególnych form finansowania mająca na celu
próbę odpowiedzi na pytanie, jaka forma dofinansowania może być najkorzystniejsza
dla danego przedsiębiorstwa.
1. Venture Capital i Private Equity
Pojęcia Venture Capital i Private Equity nie posiadają w literaturze przedmiotu
polskiego odpowiednika. Często tłumaczy się je jako kapitał podwyższonego ryzyka
bądź kapitał prywatny, co nie do końca odpowiada prawdzie. Ponadto istnieją dwie
terminologie,

które

dodatkowo

komplikują

próby

zdefiniowania

obu

pojęć.

W terminologii europejskiej przyjmuje się, iż pomiędzy Venture Capital i Private
Equity nie ma większych różnic i dlatego należy traktować oba pojęcia zamiennie.
Natomiast w terminologii amerykańskiej zdecydowanie rozgranicza się obie
koncepcje za kryterium przyjmując moment inwestycji funduszu w przedsiębiorstwo.
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Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Finansów (Tel. 514316175, e-mail:
kamilakwn@gmail.com),
279
NPB, Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu
koniunktury w IV kw. 2015 oraz prognoz koniunktury na I kw. 2016, 2016.

109

Venture Capital w literaturze amerykańskiej to fundusz inwestujący w firmy
znajdujące się na zalążkowym (ang. seed) lub początkowym (ang. start-up) etapie
rozwoju. Często jest to firma dysponująca zaledwie pomysłem na produkt bądź
usługę. Zdarzają się również „firmy” niemające sformalizowanego charakteru, a więc
nieistniejące pod względem prawnym. Natomiast fundusze Private Equity inwestują
wprawdzie w firmy rozwijające się (na przykład wchodzące na nowy rynek branżowy
lub geograficzny), ale jednocześnie w firmy o ugruntowanej pozycji na rynku.
Niniejsza praca będzie nawiązywała głównie do rynku polskiego, dlatego zostanie
przyjęta w niej terminologia europejska.
Pierwszą definicję funduszy Venture Capital w Polsce stworzył J. Węcławski.
Według niego Venture Capital można zdefiniować jako kapitał własny wnoszony na
ograniczony okres przez inwestorów zewnętrznych do małych i średnich
przedsiębiorstw dysponujących innowacyjnym produktem, metodą produkcji lub
usługą, które nie zostały jeszcze zdefiniowane przez rynek, a więc stwarzają
wysokie ryzyko niepowodzenia inwestycji, ale jednocześnie w przypadku sukcesu
przedsięwzięcia, wspomaganego w zarządzaniu przez inwestorów, zapewniają
znaczący przyrost wartości zainwestowanego kapitału, który jest realizowany
przez sprzedaż udziałów280.
Pierwszą cechą charakterystyczną dla funduszy Venture Capital według
J. Węcławskiego jest własność kapitału. Dawcami kapitału mogą być prywatni
inwestorzy,

duże

przedsiębiorstwa,

fundusze

emerytalne

i

towarzystwa

ubezpieczeniowe, banki, instytucje publiczne. Oddelegowują oni swój kapitał do
niezależnego

funduszu

Venture

Capital,

który

zajmuje

się

inwestowaniem

przeznaczonych środków pieniężnych w wybrane przedsiębiorstwa. Cały proces
decyzyjny jest sformalizowany i składa się z kilku etapów m.in. analiza ogólna
przedsiębiorstwa,

analiza

biznesplanu,

szczegółowa

analiza

due

dilligence,

negocjacje. Większość funduszy ma określone preferencje branżowe oraz minimalny
próg

inwestycyjny

w

dane

przedsiębiorstwo.

Poniżej

został

przedstawiony

przykładowy przebieg analizy ogólnej:
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Węcławski J., Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, PWN, Warszawa,
1997, s. 17.
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czy przedsiębiorstwo potrzebujące kapitału pochodzi z preferowanej
branży?



czy biznes jest przekonywujący?
a) czy prawdopodobieństwo sukcesu jest dostatecznie duże?
b) czy popyt na produkt jest możliwy do oszacowania a rynek
określony?



czy zarząd przedsiębiorstwa ma niezbędne przygotowanie zawodowe
i doświadczenie?



czy przedsiębiorstwo zapewnia potencjał wzrostu w wysokości 20 mln
dol. w ciągu 5 – 7 lat?



czy produkt przedsiębiorstwa jest chroniony patentem i nie ma
konkurenta na rynku?



czy potrzebny przedsiębiorstwu kapitał mieści się w granicach przyjętych
w strategii funduszu Venture Capital?



czy przedsiębiorstwo jest podmiotem krajowym?281

Każda przecząca odpowiedź powoduje odrzucenie projektu. Wszystkie twierdzące
odpowiedzi kwalifikują przedsiębiorstwo do kolejnego etapu.
Warto również podkreślić, iż fundusz Venture Capital staje się właścicielem części
udziałów w danej spółce na kilka lat. Okres obecności funduszu w spółce oraz
sposób wyjścia jest ściśle określony podczas podpisywania umowy. Venture Capital
ma więc władzę decyzyjną w przedsiębiorstwie. Wspomaga przedsiębiorstwo nie
tylko finansowo, ale również zarządczo, doradza, może udostępniać swoje kontakty
biznesowe oraz know – how. Głębokie zaangażowanie funduszu Venture Capital
w struktury firmy zdecydowanie odróżnia go od standardowych funduszy
inwestycyjnych zainteresowanych głównie stopą zwrotu.
Według klasycznej definicji J. Węcławskiego fundusze Venture Capital inwestują
w firmy sektora MSP dysponujące innowacyjnym produktem, metodą produkcji lub
usługą. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy VC inwestuje w firmy już rozwinięte,
o wyrobionej marce i pozycji na rynku. Tak miało miejsce z inwestycją funduszu

281

Fendel A., Investmentscheidungsprozesse in Venture Capital Unternehmungen, Köln, 1987, s. 167
[w]: Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw…op.cit. s. 134.
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Enterprise Investors w firmę Zelmer SA282. Zelmer SA jest trzecim co do wielkości
producentem małego AGD w Europie Środkowo – Wschodniej i liderem na rynku
polskim. Zatrudnia około 1500 pracowników, trudno więc uznać go za spółkę sektora
MSP. Świadczy to o rozszerzaniu odbiorców usług funduszy Venture Capital także
na większe przedsiębiorstwa. Ponadto większość funduszy VC deklaruje chęć
inwestowania powyżej 1 mln euro twierdząc, iż niższe inwestycje są dla nich
nieopłacalne. Trudno zatem wyobrazić sobie małe bądź średnie przedsiębiorstwo,
które na etapie początkowym wymagałoby aż tak wysokich nakładów finansowych.
Można więc zaryzykować stwierdzenie, iż definiowanie funduszy VC jako
nakierowanych głównie na sektor MSP będzie przypuszczalnie w nadchodzących
latach podlegało zmianom. Już dzisiaj wyodrębnia się tzw. mikro i mega fundusze
Venture

Capital

podzielone

w

oparciu

o

kryterium

minimalnego

progu

inwestycyjnego283.
Kolejną cechą funduszu Venture Capital jest wysokie ryzyko niepowodzenia,
ale jednocześnie wysoka stopa zwrotu w przypadku sukcesu inwestycji. Wysokie
ryzyko niepowodzenia inwestycji i brak zdolności kredytowej są głównymi
przyczynami odmowy udzielenia kredytu startującym przedsiębiorstwom. Natomiast
jeżeli zapada pozytywna decyzja kredytowa, warunki kredytu często są ze względów
ekonomicznych

niemożliwe

do

zaakceptowania

dla

rozwijającego

się

przedsiębiorstwa. Kredyt na projekt związany z wysokim ryzykiem musiałyby być
bowiem wysoko oprocentowany i wymagać dodatkowych zabezpieczeń, czego firmy
rozwijające się nie są w stanie zazwyczaj spełnić. Fundusze Venture Capital nie są
funduszami spekulacyjnymi. Gotowe są ponosić ryzyko, ale po przeprowadzeniu
wyczerpującej analizy przedsiębiorstwa. Po wejściu do spółki przejmują na siebie
część ryzyka, poprzez co następuje jego rozproszenie. Poprawia to sytuację
kredytową przedsiębiorstwa i pozytywnie wpływa na jego wizerunek jako firmy, której
udało się przejść pozytywnie szczegółową analizę Venture Capital.
Fundusze VC można zatem uznać za jedną z form kapitału udziałowego
inwestowanego na określonych zasadach w daną kategorię przedsiębiorstw.
Jednak zawężanie Venture Capital wyłącznie do pojęcia kapitał udziałowy nie jest
282

http://www.psik.org.pl/transakcje-czlonkow/items/enterprise-investors-sprzeda-akcje-zelmeru.html
(dostęp: 18.06.2016).
283
http://www.businessinsider.com/how-micro-vcs-invest-and-how-they-compare-to-traditional-vcs2010-7?op=1 (dostęp: 18.06.2016).
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prawidłowe, gdyż nie oddaje istoty wszystkich cech tego typu funduszy. Z tego też
względu termin Venture Capital pozostał w polskiej terminologii ekonomicznej
nieprzetłumaczony.
Podobną do Venture Capital formą finansowania przedsiębiorstw jest finansowanie
mezzanine. Różni się ono jednak od VC kilkoma cechami. Mezzanine to instrument
pośredni między finansowaniem dłużnym a kapitałowym. Bywa stosowany, gdy
występuje luka kapitałowa, czyli w sytuacji, gdy inwestorzy mogą skorzystać
częściowo z kapitału własnego, a po brakujące środki udają się do banku. Dlatego
mezzanine określa się często finansowaniem hybrydowym. Główna różnica między
mezzanine a Venture Capital związana jest z brakiem partycypowania przez fundusz
w strukturze właścicielskiej. Dzięki temu łatwiejsze staje się dokonywanie fuzji
i przejęć, czyli oddziaływania na wartość przedsiębiorstwa. Spółka nie jest
nadmiernie obciążona spłatą zaciągniętego kredytu – spłaca tylko część odsetek,
a reszta jest doliczana do całkowitego kapitału, który jest spłacany w późniejszym
okresie. Można ustalić indywidualnie z funduszem, jaka część odsetek będzie
spłacana, a jaka akumulowana. Wskazuje to na dużą elastyczność mezzanine
i możliwość wykorzystania kapitału na rozwój przedsiębiorstwa, a nie na spłatę
odsetek284.
Ponadto fundusze mezzanine przeznaczone są dla przedsiębiorstw, które
prowadzą działalność od dłuższego czasu i mają stabilną perspektywę wzrostu. Taki
rodzaj pozyskiwania kapitału nie jest przeznaczony dla spółek znajdujących się
w początkowej fazie rozwoju.
Zakres wykorzystania mezzanine jako długoterminowej pożyczki obejmuje:


plany przejęcia konkurencji (sfinansowania transakcji),



wykup menedżerski przedsiębiorstwa (ang. MBO) lub wykup lewarowany
(ang. LBO),



reorganizację lub restrukturyzację firmy na skutek zmiany sytuacji
rynkowej bądź nieudanych inwestycji,

284

Kuryłek Z., Wartość przedsiębiorstwa w kontekście finansowania w formie mezzanine, [w:] Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65,
2014, s. 207.

113



finansowanie pomostowe (ang. gap financing) służące poprawie
struktury kapitału firmy i pokrycia kosztów etapu poprzedzającego
upublicznienie spółki oraz pierwszej emisji akcji (ang. pre-IPO).

Finansowaniem mezzanine mogą zajmować się fundusze Venture Capital, ale
także fundusze wyspecjalizowane wyłącznie w mezzanine (podmioty niezależne lub
banki), towarzystwa ubezpieczeniowe, Aniołowie Biznesu 285. W Polsce tego rodzaju
finansowaniem zajmują się głównie fundusze Venture Capital, dlatego często
mezzanine nie jest wyodrębniany jako osobna forma finansowania, a jedynie jako
rodzaj Venture Capital.
Zbliżoną do Venture Capital formą finansowania jest finansowanie przez Aniołów
Biznesu286. Aniołowie Biznesu są zainteresowani inwestowaniem w przedsiębiorstwa
na wczesnym etapie rozwoju, a więc inwestycjami w ryzykowne projekty o wysokiej
stopie zwrotu. Zrzeszając się w gildie i sieci Aniołowie Biznesu zaczynają rozszerzać
swoją działalność także na przedsiębiorstwa w późniejszych etapach rozwoju.
Wsparcie Aniołów Biznesu może dotyczyć, podobnie jak VC, działań o charakterze
strategiczno – organizacyjnym. Aniołowie często chcą być mentorami, uczestniczyć
w zarządzaniu lub być członkami zarządu, co wiąże się z wykupieniem części
udziałów danej spółki. Ewentualne wyjście ze spółki, moment i sposób wyjścia są
negocjowane indywidualnie, jednak zazwyczaj Aniołowie Biznesu, tak jak VC,
decydują się na inwestycje długoterminowe 5 – 7 letnie.
Istnieje jednak wiele znaczących różnic pomiędzy Venture Capital a Aniołami
Biznesu.

Po

pierwsze,

Aniołowie

Biznesu

są

inwestorami

indywidualnymi

działającymi nieformalnie. Przy angażowaniu się w finansowanie przedsiębiorstw
kierują się nie tylko ekonomicznymi pobudkami, ale często chęcią odegrania swojej
roli w rozwoju spółki, poczuciem społecznej odpowiedzialności, zapewnienia dla
siebie miejsca pracy czy poprawą wizerunku. Aniołowie zazwyczaj podejmują
decyzje intuicyjnie, z pominięciem formalności typowych dla procesu inwestycyjnego
Venture Capital. Kolejną różnicą między Venture Capital a Aniołami Biznesu jest
wysokość inwestowanego kapitału, która w przypadku Aniołów Biznesu nie
przekracza zwykle 1 mln euro.
285

http://www.ipo.pl/venture_capital/artykuly/mezzanine_capitalczyli_finansowanie_hybrydowe.html
(dostęp: 18.06.2016).
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Jedną z coraz popularniejszych form finansowania w ostatnich latach staje się
finansowanie społecznościowe (ang. crowdfunding). Jest to rodzaj gromadzenia
i alokacji kapitału przekazywanego na rzecz rozwoju określonego przedsięwzięcia
w zamian za określone świadczenie zwrotne, które angażuje szerokie grono dawców
kapitału, charakteryzuje się wykorzystaniem technologii teleinformatycznych oraz
niższą barierą wejścia i lepszymi warunkami transakcyjnymi, niż ogólnodostępne na
rynku287. Powyższa definicja powstała w 2011 roku i jest pierwszą polską definicją
finansowania społecznościowego w Polsce.
Finansowanie społecznościowe ma na celu wsparcie danego projektu bądź
przedsięwzięcia. Jest więc korzystnym sposobem finansowania dla młodych,
rozwijających się firm bądź podmiotów indywidualnych zdolnych przekonać
internautów do swoich pomysłów. Od zbiórki publicznej różni się zazwyczaj
wynagrodzeniem przez projektodawcę darczyńców w formie wcześniej ustalonej.
Finansowanie społecznościowe w Polsce można stosować w formie opartej na
pożyczkach, przedsprzedaży, sprzedaży udziałów w spółkach z ograniczoną
odpowiedzialnością i oferty publicznej sprzedaży spółek akcyjnych. Istotne jest, że
forma ta nie może mieć wyłącznie charakteru emocjonalnego. Finansowanie
społecznościowe nie ogranicza się jedynie do projektów innowacyjnych czy
projektów gwarantujących wysoką stopę zwrotu. Ma bezpośredni, niesformalizowany
charakter, a zebrane kwoty nie przekraczają zwykle kilkudziesięciu tysięcy euro.
Darczyńcy zazwyczaj nie posiadają władzy decyzyjnej w sprawie realizacji danego
projektu.
Akceleratory biznesu i inkubatory przedsiębiorczości mają wiele cech wspólnych,
ale są elementy je różnicujące. Inkubatory dostarczają głównie środków i zaplecza do
prowadzenia

biznesu,

czyli

przestrzeń

biurową,

sale

konferencyjne,

usługi

księgowości, sekretariatu, wirtualny adres i inne, ale nie zapewniają merytorycznego
i finansowego wsparcia. Tę rolę spełniają akceleratory, które są często określane
wyższym poziomem inkubacji biznesu. Akcelaratory biznesu uruchamiają programy
dla firm sektora MSP, które to firmy pracują nad swoimi projektami w otoczeniu
specjalistów.

Projekty

przedstawiające

największą

dojrzałość

biznesową

i wychodzące naprzeciw aktualnym oczekiwaniom rynkowym, otrzymują szansę
287

Król K., Finansowanie społecznościowe jako źródło finansowania przedsiębiorstw w Polsce, praca
dyplomowa, Poznań 2011.
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rozwoju w ramach kolejnej puli finansowania i wsparcia merytorycznego. Kwoty
finansowania przedsiębiorstw w przypadku akceleratorów biznesu mogą dochodzić
do 1 mln zł.288 Akceleratorami biznesu mogą być zarówno międzynarodowe
koncerny, jak i fundacje czy ośrodki naukowe.
Główne

wspólne

cechy

Venture

Capital

i

akceleratorów

biznesu

to

zainteresowanie młodymi, rozwijającymi się przedsiębiorstwami dysponujących
innowacyjnym pomysłem lub produktem oraz wsparcie finansowe i merytoryczne.
Akceleratory pomagają jednak spółkom znajdującym się na etapie zalążkowym, które
często nie mają nawet biznesplanu, natomiast w przypadku Venture Capital to
przedsiębiorstwo

przedstawia

funduszowi

swój

biznesplan,

rachunek

przewidywanych zysków i strat, założenia, dzięki którym osiągnie sukces. Innymi
słowy, to zainteresowana spółka przekonuje fundusz Venture Capital do inwestycji.
Ponadto VC nie ograniczają się do firm zalążkowych, a ich motywy są głównie
finansowe. Motywy akceleratorów biznesu zależą od formy prawnej akceleratora.
Jeżeli jest to fundusz bądź inna spółka będą to prawdopodobnie motywy
ekonomiczne, jeśli zaś fundacja lub ośrodek naukowy – motywy społeczne, takie jak
dokształcanie społeczeństwa w kwestii przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc
pracy, wzrost innowacyjnych rozwiązań w gospodarce, współpraca ośrodków
naukowych z przedsiębiorstwami. Ponadto proces ubiegania się o pomoc finansową
akceleratora jest mniej sformalizowany i czasochłonny niż w przypadku VC. Z drugiej
jednak strony wysokość inwestycji VC w przedsiębiorstwo jest o wiele wyższe niż
akceleratora biznesu.
Ostatnią poruszaną w niniejszej publikacji formą wspierania przedsiębiorstw są
parki naukowo – technologiczne. Zgodnie z definicją parku naukowego sporządzoną
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie
organizacja

zarządzana

przez

Parków Naukowych (IASP) jest to

wyspecjalizowanych

profesjonalistów,

której

nadrzędnym celem jest wzrost zamożności danej społeczności poprzez promocję
kultury innowacyjnej oraz konkurencyjności własnych przedsiębiorstw i instytucji
opartych na wiedzy. W celu realizacji tych zamierzeń park technologiczny stymuluje
i zarządza przepływem wiedzy i technologii pomiędzy uczelniami wyższymi,
instytucjami badawczo – rozwojowymi, przedsiębiorstwami oraz rynkiem; wspiera

288

http://www.web.gov.pl/wiedza/587_4464.html (dostęp: 19.06.2016).
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tworzenie

i

rozwój

przedsiębiorstw

innowacyjnych

za

pomocą

procesów

inkubacyjnych i spółek typu spin – off, a także dysponuje innymi usługami o wartości
dodanej

łącznie

z

gruntami

oraz

wysokiej

jakości

pomieszczeniami

o specjalistycznym wyposażeniu289.
Park naukowo – technologiczny jest to zatem miejsce, gdzie nauka spotyka się
z biznesem. Zaangażowanie uczelni jest tym, co odróżnia park naukowo –
technologiczny od innych ośrodków biznesowych. Parki nie wspierają finansowo
przedsiębiorstw, lecz udostępniają im własne centra badawcze, personel naukowy,
a także odpowiednie warunki (grunty, infrastruktura) pod inwestycje, m.in. wynajem
pomieszczeń biurowych, laboratoryjnych, magazynowych i innych pomieszczeń
o specjalistycznym wyposażeniu. Według powyższej definicji celem parków jest
wzrost zamożności lokalnego społeczeństwa poprzez budowanie innowacyjnej
gospodarki opartej na wiedzy. Z usług parków naukowo – technologicznych
w

zamierzeniu

powinny

korzystać

młode

przedsiębiorstwa

z

nowatorskimi

pomysłami.

289

organizacja
zależy
indywidualnie od
parku

parki naukowo technologiczne

niesprecyzowane
sformalizowany

inkubatory
przedsiębiorczości

niesprecyzowane
sformalizowany, ale
w mniejszym
stopniu niż VC

akceleratory
biznesu

osoba prywatna
niesformalizowany,
przez Internet

finansowanie
społecznościowe

osoba prywatna
niesformalizowany,
podejście
indywidualne

Anioł Biznesu

zazwyczaj fundusz
sformalizowany,
kilka etapów

mezzanine

fundusz
sformalizowany,
kilka etapów

VC/PE

Kto (forma
działalności)
jak (sposób
aplikowania)

cechy

Tabela 1. Porównanie wybranych form finansowania przedsiębiorstw

Oficjalne tłumaczenie na język polski: Marciniec B.M., Rola parków naukowo – technologicznych w rozwoju

małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2007, s. 48.
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Źródło: Opracowanie własne
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zwykle >1mln euro

zwykle >1mln euro

zwykle <1 mln euro

<kilkanaście tys.
euro

<kilkanaście tys.
euro

-

-

udziały w spółce, wykup po kilku latach

udziały w spółce, wykup po kilku latach

udziały w spółce, wykup po kilku latach, korzyści
wizerunkowe

wynagrodzenie w formie wcześniej ustalonej (np.
udziały w spółce)

wynagrodzenie w formie wcześniej ustalonej
(zależy od formy działalności akceleratora)

określony procent udziału
w przedsięwzięciu

współpraca nauki i biznesu, wzrost zamożności
społeczeństwa poprzez rozwój innowacyjnej
gospodarki opartej na wiedzy

zarówno dla zalążkowych, jak i rozwijających się firm o
przewidywanej wysokiej stopie zwrotu

dla spółki o stabilnej pozycji na rynku

dla firmy rozwijającej się, dysponującej innowacyjnym
pomysłem

dla każdego

dla firmy rozwijającej się, dysponującej innowacyjnym
pomysłem

dla młodych, rozwijających się firm, niekoniecznie o
innowacyjnym charakterze

dla innowacyjnych spółek, zarówno rozwijających się,
jak i tych o stabilnej pozycji na rynku

wysokość
inwestycji

co w zamian dla inwestora

dla jakiego przedsiębiorstwa

wiedza

wiedza

kapitał + wiedza

kapitał

kapitał + wiedza

kapitał

kapitał + wiedza

co (oferta)

Podsumowanie
W ciągu ostatnich dwóch dekad rozwinęło się w Polsce wiele innowacyjnych form
finansowania przedsiębiorstw. Były one odpowiedzią na potrzeby różnych firm.
Zarówno tych młodych, na etapie zalążkowym, jak i tych rozwijających się, czy tych
o stabilnej pozycji na rynku. Obecne formy finansowania przedsiębiorstw należałoby
właściwie określić formami wspierania przedsiębiorstw, gdyż często są to formy
obejmujące nie tylko dostarczanie kapitału, ale także wsparcie merytoryczne
począwszy od pomocy przy tworzeniu biznesplanu i obsługi księgowo – prawnej,
poprzez udostępnianie pomieszczeń biurowych i sprzętu oraz działania o charakterze
strategiczno – organizacyjnym. Przedstawione w artykule sposoby finansowania
przedsiębiorstw zazębiają się i ulegają dynamicznym zmianom. Fundusze Venture
Capital pierwotnie miały być przeznaczone dla zalążkowych firm, obecnie
rozszerzają swoją działalność w kierunku mezzanine, inkubatory przedsiębiorczości
ewoluowały w kierunku akceleratorów biznesu, a crowdfunding jeszcze pięć lat temu
był w polskiej literaturze przedmiotu niezdefiniowanym pojęciem. Różnice między
poszczególnymi rodzajami finansowania stają się bardziej płynne, przez co
innowacyjne

finansowanie

kierowane

jest

do

coraz

liczniejszego

grona

przedsiębiorców.
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SPÓŁDZIELCZOŚĆ GMINNA – WYZWANIA CZY TYLKO HISTORIA?
Streszczenie: Opracowanie przedstawia tematykę związaną ze spółdzielniami gminnymi
„Samopomoc Chłopska” w dobie zmian przełomu XX/XXI wieku na terenie województwa łódzkiego.
Przybliża planowane/prowadzone badania w tym obszarze, które mają na celu przedstawienie
kierunku/modelu opisującego optymalny sposób zarządzania spółdzielnią gminną w świetle bieżącej
sytuacji oraz zmieniającego się otoczenia rynkowego.
Słowa kluczowe: spółdzielnia gminna „Samopomoc Chłopska”, model opisujący optymalny sposób
zarządzania spółdzielnią gminną, zmiany przełomu XX/XXI wieku.

Wprowadzenie
Przemiany w Polsce końca XX wieku, które były wynikiem zmian ustrojowych
odcisnęły swoje piętno w każdej sferze gospodarki. Część z nich była widoczna
i odczuwalna dla całego społeczeństwa. Natomiast istniała znaczna sfera obszarów
dotkniętych przemianami, które były zauważalne tylko dla części obywateli. Poniższe
opracowanie ma na celu zwrócenie uwagi na tą mniej zauważalną problematykę,
która jest związana ze spółdzielczością gminną i jej turbulencjami na tle przemian
XX/XXI wieku. Zastanawiając się nad tym tematem można postawić sobie wiele
podstawowych pytań:
 jaki jest aktualny stan spółdzielczość gminnej w Polsce?
 czy spółdzielczość gminna dotyczy tylko obszarów wiejskich?
 czy spółdzielczość gminna jest warta zainteresowania?
 czy spółdzielczość gminna zanika, a może się rozwija?
 czy spółdzielczość gminna ma przed sobą przyszłość?
Wszystkie te pytania sprowadzają się do odpowiedzi na tytuł tego opracowania
– „Spółdzielczość Gminna – wyzwania czy tylko historia?”
Z całą pewnością tematyka jest warta zainteresowania. Dotyczy nie tylko
podmiotów, jakimi są spółdzielnie, ale również społeczności lokalnych. Pokazuje, jaki
jest stan lokalnych wspólnot i ich chęć do wspólnego działania. Do działania, które
ma zapewnić spełnienie określonych celów założonych przez członków spółdzielni.
Poniższe opracowanie poza przybliżeniem tematyki i problematyki związanej ze
spółdzielczością
290

gminną

chce

również

zainteresować

odbiorców

Uniwersytet Łódzki (Wydział Zarządzania)
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planowanymi/prowadzonymi

badaniami,

które

mają

umożliwić

określenie

optymalnego kierunku/modelu zarządzania spółdzielnią gminną w świetle bieżącej
sytuacji oraz zmieniającego się otoczenia rynkowego.
1. Historia spółdzielczości.
Czym jest spółdzielczość? – pytanie łatwe, ale zarazem skomplikowane.
Spółdzielnia według spółdzielców to291:
autonomiczne zrzeszenie osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu
zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych
i

kulturalnych

poprzez

współposiadane

i

demokratycznie

kontrolowane

przedsiębiorstwo.
Natomiast podejście legislacyjne przedstawione w ustawie „Prawo Spółdzielcze”
definiuje spółdzielnię w następujący sposób292:
Art.1.§ 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób,
o zmiennym składzie osobowym, które w interesie swoich członków prowadzi
wspólną działalność gospodarczą.
Spółdzielnia to specyficzna forma działania, może nawet bardziej odpowiednim
określeniem będzie stwierdzenie – specyficzna forma współdziałania. Z pewnością
nie jest możliwym oddanie jej ducha poprzez przytoczenie tylko definicji wynikającej
z zasad legislacyjnych danego państwa. Aby wypełnić tą przestrzeń i w pełni oddać
znaczenie i klimat tego pojęcia najodpowiedniej będzie przytoczyć słowa Prezydenta
RP Stanisława Wojciechowskiego, który spółdzielczość opisał jako:
„Kooperacja, współdziałanie w szerokim znaczeniu tego wyrazu, jest tak dawna jak
ludzkość. Odnajdujemy ją na wszystkich szczeblach rozwoju, u wszystkich ras, jak
daleko sięgnąć możemy w przeszłość. Wiecznie żywa w duszy dążność do
wzajemnej pomocy wytwarzała w ciągu wieków różnorodne formy współżycia,
a głównym powodem ich ustawicznego rozwoju i przemiany były wymagania
celowości gospodarczej, właściwe temu okresowi, w jaki ludzkość wstępowała pod
wpływem nowych potrzeb życiowych i uzdolnień wytwórczych”
Ten sposób postrzegania spółdzielczości jest jednocześnie odpowiedzią na
pytanie postawione w tytule opracowania.

Zdecydowanie spółdzielczość jest

291

www.krs.pl (Krajowa Rada Spółdzielcza)
Ustawa z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (tekst ujednolicony z późniejszymi
zmianami)
292
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wyzwaniem. Wyzwaniem dla ludzi, społeczności lokalnych do tego żeby przyjąć taką
formę współdziałania, która będzie odpowiednia dla:
 okresu, w którym się znajdujemy
 dla potrzeb życiowych, które są odpowiednie dla tego okresu
 dla uzdolnień, jakimi dysponujemy w tym okresie.
Spółdzielczość rozumiana, jako współdziałanie w celu osiągnięcia określonego
celu lub grupy celów jest znana od początków ludzkości. To, co można dokonać
wspólnie jest dużo bardziej prawdopodobne do zrealizowania niż przez pojedyncze
działania jednostki.
Pierwszym trwałym doświadczeniem w organizowaniu spółdzielni, stanowiącym
wzorzec dla ruchu spółdzielczego w skali krajowej i międzynarodowej, było założenie
w 1844 r. spółdzielni spożywców w Rochdale w Anglii. Grupa 28 tkaczy z Rochdale
w północnej Anglii, zdesperowanych zawyżonymi cenami i złą jakością towarów
sprzedawanych przez miejscowych kupców założyła spółdzielnię spożywców pod
nazwą „Rochdelskie Stowarzyszenie Sprawiedliwych Pionierów” 293.
Spółdzielczość w tym okresie rozwijała się również na ziemiach polskich.
Dynamika tego rozwoju była uzależniona od legislacji państw zaborczych i polityki
prowadzonej wobec narodu polskiego. Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości
spółdzielczość kontynuowała swój rozwój. Wyzwaniem było ujednolicenie trzech
różnych zasad legislacyjnych, które były spadkiem po władzach zaborczych. Problem
ten nie dotyczył tylko spółdzielczości, ale każdej dziedziny życia w ówczesnej nowej
Polsce. Odzwierciedleniem rozwoju oraz znaczenia spółdzielczości w tamtym
okresie, było przyjęcie w dniu 29 października 1920 roku Ustawy o spółdzielniach.
Definiowała ona spółdzielnię jako294:
Art.1. Za spółdzielnię uważa się zrzeszenie nieograniczonej liczby osób o zmiennym
kapitale i składzie osobowym, mające na celu

podniesienie zarobku lub

gospodarstwa członków przez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa. Służąc
powyższym zadaniom gospodarczym, spółdzielnia może również mieć podniesienie
poziomu kulturalnego swych członków.
Ruch spółdzielczy w okresie po odzyskaniu niepodległości był bardzo popularną
formą współdziałania. Szacuje się, że przed wybuchem II wojny światowej:
293

Eugeniusz Pudełkiewicz „Spółdzielcze formy gospodarowania w Polsce i w innych krajach Unii
Europejskiej” Zeszyty naukowe SGGW w Warszawie NR 2 (51 – T. II) 2009, Warszawa 2009 s. 259.
294
Ustawa z dnia 29 października 1920 roku o spółdzielniach.
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 co piąty obywatel był członkiem jakiejś spółdzielni,
 w handlu detalicznym udział spółdzielni sięgał do 5%,
 w skupie produktów rolnych do 12%,
 20% depozytów oszczędnościowych złożone było w bankach i kasach
spółdzielczych295.
Po 1945 roku warunki działania spółdzielni uległy diametralnej zmianie.
Przemiany, które zaszły, a nie były oczywiście oddolnym ruchem społeczeństwa
skutkowały tym, że spółdzielczość zatraciła swój samorządny i społeczny charakter.
Jej członkowie w dużej części przestali utożsamiać się ze spółdzielniami, traktując je,
jako element aparatu partyjno-państwowego.
W najbardziej obrazowy sposób efekt tych zmian określa legislacyjna definicja
spółdzielni z tamtego okresu296:
Art.1. Spółdzielnia jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem o nieograniczonej
licznie członków i zmiennym funduszu udziałowym, ma ona na celu prowadzenie
działalności gospodarczej, jak również działalności społeczno-wychowawczej dla
stałego podnoszenia materialnego i kulturalnego poziomu życia i świadomości
społecznej swych członków oraz dla dobra Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Natomiast ta sama definicja z 1982 roku brzmi297:
Art.1. Spółdzielnia jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem o nieograniczonej
licznie

członków

i

zmiennym

funduszu

udziałowym,

prowadzi

działalność

gospodarczą kierując się potrzebami zrzeszonych członków oraz założeniami
określonymi w centralnych i terytorialnych planach społeczno-gospodarczych, jak
również działalności społeczno-wychowawczą dla stałego podnoszenia materialnego
i kulturalnego poziomu życia i świadomości społecznej swych członków oraz dla
dobra Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
„Po 1989 roku nastąpiła gwałtowna przebudowa systemu spółdzielczego w Polsce.
Reforma prawa spółdzielczego, zawarta w ustawie z dnia 20 stycznia 1990 r.
o zmianie w organizacji i działalności spółdzielczości, zlikwidowała związki
spółdzielcze oraz prowadzoną przez nie działalność hurtową. Z dnia na dzień
pozbawiono spółdzielnie zaplecza techniczno-gospodarczego oraz doradztwa
organizacyjnego, prawnego i finansowego, bardzo potrzebnego w warunkach
295

www.krs.pl Krajowa Rada Spółdzielcza).
Ustawa z dnia 17 lutego 1961 roku o spółdzielniach i ich związkach.
297
Ustawa z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (tekst ogłoszony).
296
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wprowadzania systemu rynkowego. W efekcie rolnicy utracili znaczną część swego
spółdzielczego

majątku,

a

przede

wszystkim

możliwość

partnerskiego

funkcjonowania na rynku. Spółdzielnie rolnicze, które do 1989 roku odbierały od
rolników niemal całą produkcję i dostarczały niezbędne środki do produkcji, zaczęły
tracić pozycję rynkową. Tymczasem na rynek rolny zaczęły wchodzić nowe
podmioty, w tym duże sieci handlowe, oparte na zagranicznym kapitale, przejmujące
rolę pośrednika pomiędzy producentami rolnymi a konsumentami”298.
Przemiany gospodarcze przełomu XX/XXI wieku wymogły na zarządzających
decyzje dotyczące:


ograniczenia zakresu ich działalności,



zmiany profilu działalności,



a przede wszystkim redukcji zatrudnienia,

Było to skutkiem braku konkurencyjności wobec pojawiających się nowych
podmiotów gospodarczych zajmujących miejsce spółdzielni. Obecnie spółdzielnie są
w dalszym ciągu uczestnikiem życia gospodarczego i społecznego. W dobie
wspólnego rynku i otwartych granic na naszym kontynencie – ruch spółdzielczy
w Polsce może rozwijać się wykorzystując doświadczenie krajów zachodniej Europy.
Uczyć się na ich błędach poprzez implementację najbardziej efektywnych rozwiązań
dla naszej polskiej rzeczywistości.
2. Spółdzielczość – planowane badania.
W obszarze spółdzielczości możemy wydzielić następujące branże:
 Spółdzielczość Gminna "Samopomoc Chłopska"
 Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne
 Spółdzielczość Ogrodniczo-Pszczelarska
 Spółdzielnie Kółek Rolniczych
 Spółdzielczość Mleczarska
 Spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych
 Spółdzielczość Spożywców "SPOŁEM"
 Spółdzielczość Mieszkaniowa
 "Cepelia"
298

Danuta Mierzwa „Ocena ekonomiczno-społecznych efektów tradycyjnego sposobu zarządzania
spółdzielniami rolniczymi” Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 100,
Z. 1, 2013.
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 Spółdzielczość Bankowa
 SKOK
 Spółdzielczość Rzemieślnicza
 Spółdzielczość Socjalna
 Spółdzielczość Uczniowska
 Spółdzielczość Pracy
 Spółdzielczość Inwalidów i Niewidomych
Planowane i prowadzone badania dotyczą branży Spółdzielczość Gminna –
„Samopomoc Chłopska” na obszarze województwa łódzkiego. W ich ramach
planowane jest zbadanie:


historii i przemian w/w spółdzielni w każdej gminie województwa łódzkiego



ich aktualnego:
o

stanu prawnego

o

struktury

o

kondycji ekonomicznej

Głównym celem badań jest wypracowanie i przedstawienie oraz empiryczne
potwierdzenie optymalnego kierunku/modelu zarządzania spółdzielnią gminną
w świetle bieżącej sytuacji oraz zmieniającego się otoczenia rynkowego. Określenie
sposobu sprawowania zarządu poprzez odpowiedzenie na pytanie, co jest bardziej
optymalne:
 powierzenie zarządu członkom spółdzielni
 czy tez wykorzystanie wynajętego menedżera
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Schemat 1. Sposób sprawowania zarządu

Źródło: Opracowanie własne

Na

podstawie

dotychczas

przeprowadzonych

badań

nie

można

jeszcze

jednoznacznie określić czy którykolwiek ze sposobów jest tym jednym jedynym.
Z pewnością nie jest tak, że członkowie spółdzielni nie są w stanie samodzielnie
odnaleźć się w obecnym rynkowym świecie. Są często osobami, które poprzez
własną wiedzę i doświadczenie połączone z utożsamianiem się ze spółdzielnią
potrafią w skuteczny sposób nie tylko „przetrwać” na rynku, ale również się rozwijać.
Określenie wizji rozwoju poprzez decyzję czy:
 utrzymujemy aktualny zakres działania spółdzielni,
 likwidujemy część zakresu działania spółdzielni,
 poszerzamy zakres działania spółdzielni.
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Schemat 2. Strategia Rozwoju

Źródło: Opracowanie własne

Otrzymane dotychczas wyniki potwierdzają oczekiwania, że:
 należy dynamicznie dostosowywać zakres działania do rynku
 utrzymywanie „za wszelką cenę” zastanego zakresu działania daje negatywne
wyniki
 natomiast nie ma możliwości jeszcze odpowiedzenia na pytanie czy
dywersyfikacja czy specjalizacja. Każda z tych koncepcji jest ryzykowna, ale
świadomy jej wybór powinien być związany z wizją przyszłości, ale również
z możliwościami, jakie posiadamy.
Kolejnym problemem w sposobie zarządzania jest określenie wizji sposobu
rozwoju/istnienia. Czyli podjęcie decyzji czy:
 rozwijamy się poprzez samodzielne istnienie, a zakres prowadzonej
działalności modyfikujemy tylko własnymi siłami,
 rozwijamy się poprzez przejęcie innych podmiotów,
 kontynuujemy istnienie poprzez bycie przejętym przez inny podmiot
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Schemat 3. Strategia Rozwoju

Źródło: Opracowanie własne

Obecne wyniki pokazują, że każda z tych wizji jest możliwa. Jednak patrząc na
rozwijającą się konkurencję właściwymi wydają się dwie:
 rozwój poprzez przejęcie innych podmiotów (kiedy mamy takie możliwości
i zasoby)
 kontynuacja istnienia poprzez bycie przejętym (kiedy nie mamy możliwości ani
zasobów na samodzielne istnienie, ewentualnie uważamy że bardziej
efektywnym sposobem jest obecnie wejść w skład grupy niż czekanie aż
nasza pozycja będzie jeszcze słabsza, jeżeli nie widzimy szans rozwoju).
Przykładami reprezentującymi odmienne drogi rozwoju mogą być dwie spółdzielnie
gminne „Samopomoc Chłopska” znajdujące się na terenie województwa łódzkiego
Spółdzielnia gminna „Samopomoc Chłopska” w Pabianicach, która rozwija się
poprzez dynamiczne i świadome zarządzanie zakresem prowadzonej działalności
oraz jest aktywnym graczem na polu przejęć.
 rozwój przez przejęcia
 dywersyfikacja zakresu działania
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Spółdzielnia w Pabianicach w ramach przemian gospodarczych otoczenia
rynkowego przystosowała swoją politykę gospodarczą do warunków, w których
przyszło jej działać:


w 1998 roku nastąpiło przejęcie gminnej spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

w Aleksandrowie Łódzkim,


podpisano wieloletnią umowę z koncernem UNILEVER,



wydzierżawiono placówki niemieszczące się w strategicznych planach rozwoju

firmy,


poddano rewizji strukturę firmy z punktu widzenia rentowności każdego z jej

elementów,


wprowadzono istotne ulepszenia organizacyjne,



zastosowana na szeroką skalę informatyzację we wszystkich jednostkach

podległych


rozwinięto nowoczesne kanały dystrybucji i dostępu do klienta,



w postaci stacjonarnej spółdzielnia poza Pabianicami jest dostępna również w;
o

Widawie,

o

Aleksandrowie Łódzkim,

o

Głownie,

o

Ksawerowie,

o

Karnkowie,

o

Szydłowie,

o

Bełdowie.

Drugim

przykładem

jest

spółdzielnia

gminna

„Samopomoc

Chłopska”

w Aleksandrowie Łódzkim. Jej strategią na dalsze istnienie było zostać przejętym
przez inny podmiot. To rozwiązanie ze względu na ograniczenia i brak możliwości
samodzielnego rozwoju okazało się o tyle efektywnym, że pozwoliło zachować
miejsce prowadzenia działalności i jej rodzaj, a ponadto miejsca pracy.
„Powyższe jest zgodne z trendami rynkowymi, które odzwierciedlają dążenie do
łączenia się w większe silniejsze grupy o szerszym zakresie działania. W dziedzinie
gospodarczej łączą się z innymi jednostkami tej samej lub innej branży, tworząc
wielozakładowe przedsiębiorstwa spółdzielni krajowych i międzynarodowych” 299.

299

prof. nadz. dr hab. Danuta Mierzwa „Przedsiębiorstwo spółdzielcze tradycja i współczesność”
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2010
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Przedmiotem badania były spółdzielnie gminne na obszarze województwa
łódzkiego. Strukturę oraz liczbę gmin województwa łódzkiego przedstawiają poniższe
wykresy:
Wykres 1. Liczba gmin w województwie łódzkim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wykres 2. Struktura gmin w województwie łódzkim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Gminy wiejskie stanowią 75% całości a miejsko-wiejskie 15%. Ich łączna liczba to
159 gmin. Jeżeli założymy, że w okresie rozwoju, czyli przed zmianami
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zapoczątkowanymi w roku 1989 w każdej z tych gmin istniała spółdzielnia gminna
„Samopomoc Chłopska” to łączna liczba tych podmiotów kształtowała się na
poziomie 159. Pozostałe 18 gmin miejskich również na swoim terenie mogło
posiadać takie formy działalności. Wiele z tych podmiotów nie przetrwało jednak do
dnia dzisiejszego. Patrząc na liczbę podmiotów gospodarki narodowej w podziale na
typy działalności to wg danych na 2013 roku w województwie łódzkim:


dominowały działalności gospodarcze, które stanowiły 76% wszystkich

podmiotów


działalność prowadzona w formie spółdzielni stanowiła tylko 0,4% całości.

Była reprezentowana przez tysiąc podmiotów


liczba pozostałych typów działalności i ich struktura zostały przedstawione na

poniższych wykresach


porównując powyższe z informacją, że przed wybuchem II wojny światowej

20% obywateli było członkami jakiejś spółdzielni należy stwierdzić, że jest to
wynikiem nałożenia się kilku czynników m.in.:

Wykres

o

ta forma działalności straciła na popularności i atrakcyjności

o

inne formy prowadzenia działalności uległy rozwojowi

3.

Liczba

podmiotów

gospodarki

narodowej

w

rejestrze

REGON

w województwie łódzkim w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Wykres

4.

Struktura

podmiotów

gospodarki

narodowej w

rejestrze

REGON

w województwie łódzkim w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Natomiast, jeżeli spojrzymy na spółdzielnie w rozkładzie terytorialnym to gminy
wiejskie posiadają na swoim terenie 28% wszystkich spółdzielni, a gminy miejskowiejskie 15%.
Wykres 5. Struktura spółdzielni w rozkładzie terytorialnym w województwie łódzkim
w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Porównując te dane z informacją, że te dwa rodzaje gmin stanowią 90%
(odpowiednio: wiejskie 75% i wiejsko-miejskie 15%) to możemy zauważyć,
że obecnie ta forma działalności jest silnie reprezentowana w większych ośrodkach.
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Należy pamiętać, że mówimy w tym przypadku o wszystkich branżach działalności
spółdzielczej. Obraz ten może świadczyć o tym, że inne branże spółdzielczości są
dużo bardziej atrakcyjne ewentualnie dużo większy ich odsetek przetrwał przemiany
nie znajdując na rynku konkurencji, która spowodowałaby eliminacje podmiotów
spółdzielczych z rynku. Wszystkie te spostrzeżenia wymagają jednak dalszych
bardziej szczegółowych badań w celu potwierdzenia ich słuszności ewentualnie
wykluczenia błędnych wniosków. Badania szczegółowe będą kontynuowane
w ramach branży spółdzielnie gminne „Samopomoc Chłopska”. Natomiast informacje
na temat pozostałych branż będą przedstawione w ramach dostępnych danych
statystycznych.

Podsumowanie
W ruchu spółdzielczości gminnej, tak jak w całym społeczeństwie - tym lokalnym
jak również tym bardziej globalnym - znajdują się duże potencjały, które odpowiednio
zagospodarowane są w stanie w dalszym ciągu być motorem napędowym rozwoju
gospodarczego. Świadome tego są z pewnością duże sieci handlowe, które
w ostatnich latach dostrzegają potencjał w spółdzielniach gminnych, jako
franczyzobiorcach, którzy mają stać się przyczółkiem „rozwoju” handlu w gminach.
Ale aktywność spółdzielców widoczna jest również na przykładach spółdzielni, które
poprzez wytrwałą pracę swoich członków i zaufanie do zarządzających stały się
prężnie działającymi podmiotami, które odnalazły się w zmiennym środowisku
wolnorynkowym.
Prowadzone badania powinny dostarczyć informacji na temat kondycji spółdzielni
gminnych „Samopomoc Chłopska” na terenie województwa łódzkiego. Pokazać ich
historię na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Uwidoczni to ciężką pracę jej
członków, która nie zawsze musiała zakończyć się sukcesem. Uświadomi trudne
decyzje dotyczące zamknięcia działalności ewentualnie świadomej zgody na bycie
przejętym. Zgody, która wiązała się z utratą samodzielności, ale gwarantowała
zachowanie działalności. Patrząc na powyższe należy wziąć pod uwagę fakt,
że w zdecydowanej większości sytuacje te dotyczyły członków spółdzielni. To oni byli
osobami podejmującymi decyzje. Nie były to decyzje podjęte przez wynajętych
menedżerów. Wiązały się, zatem również z dramatami lokalnych społeczności
i odpowiedzialnością ze te decyzje również przed tymi społecznościami, w których
przyszło żyć ludziom podejmującym decyzje.
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Wszystkie te informacje powinny dać możliwość określenia optymalnego sposobu
zarządzania spółdzielnią gminną „Samopomoc Chłopska” na terenie województwa
łódzkiego w dobie zmian ustrojowych oraz umożliwić wypracowania modelu
zarządzania, który byłby najbardziej efektywny i bezpieczny dla tego rodzaju
działalności prowadzonej w zmiennym otoczeniu rynkowym.
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KIERUNKI DZIAŁAŃ MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU
INNOWACJI 2015-2020

Streszczenie: Międzynarodowy program innowacji na lata 2015 – 2020 stanowi odpowiedź
na potrzeby wypracowania efektywnych standardów współpracy między nauką a biznesem. Jednym
z głównych celów jest aktywizacja przedsiębiorstw do tworzenia innowacji. Podnosi to
konkurencyjność na rynku pracy i gwarantuje rozwój przedsiębiorstwu. By jednak spełniać wymagania
przedsiębiorstwa innowacyjnego musi uwzględnić aspekt zrównoważonego rozwoju. Troska dbania
o środowisko naturalne i społeczne jest wynikiem stale pogarszającego się stanu Ziemi. Innowacje
mogą pełnić funkcję wspierająca w procesie wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju
w przedsiębiorstwie.
Słowa kluczowe: innowacja, zrównoważony rozwój.

Wprowadzenie
Obszarem zainteresowania niniejszej publikacji jest pojęcie innowacyjności w teorii
i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Nie można jednak pominąć idei
zrównoważonego

rozwoju.

Wdrażając

bowiem

innowacje

przedsiębiorstwo

zobowiązane jest zadbać o w jak najwyższym stopniu ekologiczny proces
wytwarzania i eksploatacji oferowanego produktu. Koncepcja zrównoważonego
rozwoju posiada znacznie szerszy zasięg, może być stosowana już podczas samego
organizowania pracy wewnątrz przedsiębiorstwa.
Opracowanie

ma

na

celu

zaprezentowanie

idei

i

głównych

założeń

Międzynarodowego Programu Innowacji na lata 2015 – 2020.
1. Innowacja jako istotny element działalności przedsiębiorstw
By utrzymać konkurencyjność na rynku przedsiębiorstwo powinno oferować
innowacyjne

produkty

czy

też

usługi.

Innowacja

funkcjonuje

powszechnie

w działalności podmiotów ekonomicznych. Pojęcie innowacji wprowadzone zostało
do nauk ekonomicznych przez J. A. Schumpetera i należy je rozumieć jako:
wprowadzenie nowych lub udoskonalenie istniejących wyrobów; wprowadzanie
nowej lub ulepszonej metody wytwarzania, stworzenie nowego rynku; zastosowanie
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nowej formy sprzedaży lub zakupów istniejących wyrobów, zastosowanie nowych
surowców

lub

półfabrykantów;

wprowadzenie

nowej

organizacji

procesów301.Definiowanie innowacji pochodzi z dwóch nurtów: w jednym, w którym
kładzie się nacisk na proces – innowacja rozumiana jest jako proces, sekwencja
czynności, natomiast w drugim ważne są wyniki – nowe rozwiązania; innowacje to
wprowadzenie idei, systemów, strategii, działań, procesów, urządzeń, programów,
usług oraz produktów – nowych dla przedsiębiorstwa302. Innowacja oznacza
wdrożenie do użytku nowych rzeczy, sposobów postępowania lub pomysłów i idei 303.
Inne definicje obejmują środowisko zewnętrzne. Innowacje to bowiem proces
twórczego gospodarowania i transformacji posiadanej już wiedzy oraz pozyskiwanie
nowej z zewnątrz304. Innowacyjność postrzegana jest jako umiejętność otwarcia
nowego rynku dzięki połączeniu orientacji strategicznej z innowacyjnymi procesami
i zachowaniami z wprowadzaniem nowych produktów na rynek305. Zdaniem C. B.
Dobni innowacyjność organizacji może być również określana szerzej i składać się
ze skłonności do bycia innowacyjnym, a także określana jako zdolności do wdrażania
nowych idei, produktów oraz usług ulepszających biznesowe wyniki306. Jeszcze inne
definicje obejmują etapy wdrażania innowacji. Innowacja definiowana jest tutaj jako
proces

obejmujący

wszystkie

działania

związane

z

kreowaniem

pomysłu,

powstaniem wynalazku, a następnie wdrażaniem nowego lub ulepszonego produktu,
procesu czy też usługi, oznacza wprowadzanie czegoś nowego, nowości 307.
W opracowanym przez Komisję Europejską i OECD podręczniku innowacja oznacza
wdrożenie nowego i udoskonalonego produktu i usługi, procesu, nowej metody
marketingowej, nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji
miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem308. Innowacja jest procesem, w którym
możliwa jest ingerencja w czynniki kształtujące proces innowacyjny, dlatego też
można

nimi

zarządzać;

zarządzanie

innowacjami

wymaga

odpowiedniego

301

P. Trzepizur, D. Wielgórka, Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach, Częstochowa 2014,
s. 60.
302
K. Gągola, M. Okręglicka, Analiza wybranych wskaźników działalności innowacyjnej polskich
przedsiębiorstw, Częstochowa 2015, s. 26.
303
Por. I. Herbuś, I. Krawczyk-Sokołowska, Innowacje w przedsiębiorstwie jako działania
wspomagające zrównoważony rozwój, Częstochowa 2012, s. 27.
304
K. Gągola, M. Okręglicka, Analiza wybranych wskaźników działalności innowacyjnej polskich
przedsiębiorstw, Częstochowa 2015, s. 26.
305
Ibidem, s. 27.
306
Ibidem, s. 27.
307
H. Kościelniak, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw bezpieczeństwo – studium przypadku,
Częstochowa 2013, s. 40.
308
Ibidem, s. 40.
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planowania;

obejmuje

cztery

fazy:

poszukiwanie,

wybór,

wdrażanie,

dyskontowanie309. Innowacje planowane są najczęściej na okres 3 do 5 lat,
z corocznym budżetowaniem oraz przeglądem310. Jak widać z powyższych definicji
innowacja obejmuje wszystkie elementy procesu wytwarzania a także samego
produktu, może wiązać się także z organizacją wewnątrz przedsiębiorstwa. Celem
wdrażania innowacji jest rozszerzenie istniejących możliwości przedsiębiorstwa przy
stosunkowo niskich kosztach oraz orientacja tych możliwości na realizację polityki
zrównoważonego rozwoju, poprzez m.in.

poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań

(technologicznych czy organizacyjnych) w zakresie osiągania ekoefektywności,
tworzenie systemu odpowiedzialności społecznej, zmniejszenie oddziaływania na
środowisko, identyfikacja obszarów ryzyka

i efektywnego nim zarządzania 311.

Stosowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju pomaga podjąć decyzje dotyczące,
np. środków stosowanych przy produkcji, tak by ich użycie nie przyczyniało się
w znaczący sposób degradacji środowiska. W literaturze przedmiotu najczęściej
przedstawiane są trzy podejścia do określania innowacji: koncepcja, rezultat i proces;
koncepcyjne ujęcie innowacji wskazuje na specyficzny efekt ludzkiej działalności,
jakim jest pomysł, idea, coś, co przyjmuje postać niematerialną i trudno mierzalną;
innowacje ujęte jako rezultat stanowią finalny efekt określonych działań i procesów
w postaci nowych wyrobów, usług, metod produkcji, koncepcji zarządzania,
komunikacji, nowych

postaw i zachowań

konsumentów,

pracowników,

itp.;

w procesowym ujęciu innowacji mają miejsce zmiany produktów, sposobów
zaangażowania kapitału i środków czy też algorytmów transformacji strumieni
wejścia w wyjścia w relacji do istniejącego stanu; zmiany te odnoszą się zarówno do
rzeczowych, jak i nierzeczowych efektów innowacji; proces innowacji odnoszący się
do technologii jest procesem transferu technologii312.
W literaturze przedmiotu wymienia się rodzaje innowacji. Innowacje można zatem
podzielić na produktowe, procesowe i organizacyjne: produkt, metoda, sprawne

309

P. Trzepizur, D. Wielgórka, Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach, Częstochowa 2014,
s. 62.
310
Por. Ibidem, s. 62.
311
J. Adamczyk, T. Nitkiewicz, Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s 78.
312
H. Kościelniak, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw bezpieczeństwo – studium przypadku,
Częstochowa 2013, s. 41.
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funkcjonowanie organizacji313. Występuje także innowacja marketingowa 314. Ponadto
wyróżnia się innowacje: technologiczne, organizacyjne oraz ekologiczne. Innowacje
produktowe polegają na wdrożeniu nowego produktu lub ulepszenia już istniejącego
w znaczący sposób; innowacje procesowe to wprowadzenie nowych lub ulepszonych
metod produkcji i dystrybucji; w innowacjach technologicznych wykorzystuje się
nowości technologiczne w różnorodnych procesach; innowacje organizacyjne
polegają na wprowadzeniu w firmie nowej organizacji dotyczącej działalności
biznesowej, miejsc pracy współpracy z interesariuszami oraz wszystkich elementów
zarządzania; innowacje marketingowe to wdrażanie zmian mających na celu lepsze
zaspokajanie

potrzeb

klientów np.

ulepszanie

wyglądu

produktu

lub

jego

opakowania, unowocześnienie promocji lub strategii cenowej; wreszcie innowacje
ekologiczne (ekoinnowacyjne) polegają na wprowadzeniu na rynek procesów lub
produktów stanowiących oczekiwaną wartość dla konsumentów i biznesu przy
równoczesnej redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne i ograniczeniu
zużycia zasobów energii315. Inny podział innowacji za kryterium przyjmuje ich rangę,
dzieli je na: innowacje przełomowe (radykalne lub pionierskie) nie posiadające
pierwowzoru, innowacje znaczące (wyróżniające) mające na celu znaczące
usprawnienia i unowocześnienia oraz drobne usprawnienia (innowacje przyrostowe),
których celem jest poprawa wyników działalności firmy316.
Od specyfiki, rodzaju, celów przedsiębiorstwa zależy jakie rodzaje innowacji
przyjmie ona za konieczne do dalszego rozwoju. Innowacje przełomowe dotyczą
przełomowych wynalazków i z punktu widzenia przedsiębiorstwa obarczone są
dużym ryzykiem finansowym. Innowacja w działalności przedsiębiorstwa pełni rolę
zewnętrzna i wewnętrzną; zewnętrzna to: kreowanie nowych wartości, tworzenie
okazji rynkowych, adoptowanie do warunków funkcjonowania nowych uczestników
rynku, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej; wewnętrzne: zapewnienie wewnętrznej
elastyczności funkcjonowania w niestabilnych warunkach otoczenia, integrowanie
pionowych i poziomych procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, zdolność

313

Por. P. Trzepizur, D. Wielgórka, Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach, Częstochowa
2014, s. 61.
314
Por. H. Kościelniak, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw bezpieczeństwo – studium
przypadku, Częstochowa 2013, s. 40.
315
Por. I. Herbuś, I. Krawczyk-Sokołowska, Innowacje w przedsiębiorstwie jako działania
wspomagające zrównoważony rozwój, Częstochowa, 2012, s. 28.
316
Ibidem, s. 28-29.
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adaptacji procesów wewnętrznych317. Zgodnie z Podręcznikiem Oslo Manual
przedsiębiorstwem innowacyjnym możemy nazwać takie, które w analizowanym
okresie czasu – na ogół jest to okres 3 lat, wdrożyło co najmniej jedną
technologiczną

innowację

(dotyczy

to

produktu,

jak

i

procesu)318.

Cechy

przedsiębiorstw innowacyjnych to: kreatywność i myślenie perspektywiczne,
korzystanie z innowacyjnego potencjału firmy w celu utrzymania mocnej pozycji na
rynku i wśród konkurencji, stała komunikacja z konsumentami w celu poznania ich
potrzeb

i

oczekiwań,

posiadanie

zespołu

składającego

się

z

ekspertów

odpowiedzialnego za innowacje, elastyczność działania w celu adaptacji do
zmieniających się warunków otoczenia319.
W literaturze przedmiotu opisuje się etapy jakie przedsiębiorstwo przechodzi
podczas wdrażania innowacji. Etapy te mogą obejmować trzy zagadnienia: idei,
opracowania innowacji oraz dyfuzji320. Na etapie idei przedsiębiorstwo skupia się nad
tworzeniem koncepcji nowych produktów lub procesów by przejść do następnego
etapu zaprojektowania nowatorskich wyrobów aż w końcu do rozpowszechniania
innowacji (etap dyfuzji)321. Inne źródła podają cztery etapy powstawania i wdrażania
innowacji, są to: badania (testuje się podstawowe projekty i pomysły), doskonalenie
(włączenie aspektów praktycznych i ekonomicznych do podstawowych rozwiązań),
demonstracja (wdrażanie w formie pilotażowej lub w pełnym zakresie najlepszych
pomysłów) oraz komercjalizacja (promowanie się przez produkcję, sprzedaż,
licencjonowanie

i

inne

sposoby)322.

Wprowadzanie

innowacji

zależy

od:

interesariuszy (np. personel, menadżerowie, konkurenci), rodzaju prowadzonej
działalności, sytuacji finansowej organizacji i wielkości firmy, strategii kierownictwa
i efektywności zarządzania, oczekiwań odbiorców, technologii wykorzystywanych
w przedsiębiorstwach323. Źródła innowacji mogą pochodzić z wnętrza organizacji
(prace badawczo-rozwojowe czy też propozycje pracowników) jak i z zewnątrz
317

Por. P. Trzepizur, D. Wielgórka, Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach, Częstochowa
2014, s. 61.
318
Por. K. Gągola, M. Okręglicka, Analiza wybranych wskaźników działalności innowacyjnej polskich
przedsiębiorstw, Częstochowa 2015, s. 26.
319
I. Herbuś, I. Krawczyk-Sokołowska, Innowacje w przedsiębiorstwie jako działania wspomagające
zrównoważony rozwój, Częstochowa 2012, s. 30.
320
Ibidem, s. 28.
321
Ibidem, s. 28.
322
Por. J. Adamczyk, T. Nitkiewicz, Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s 78.
323
Por. I. Herbuś, I. Krawczyk-Sokołowska, Innowacje w przedsiębiorstwie jako działania
wspomagające zrównoważony rozwój, Częstochowa 2012, s. 30.

140

organizacji (informacje płynące od dostawców, konkurentów oraz z otoczenia) 324.
Źródłami

innowacji

prowadzonych

prac

mogą

być

w

praktyce:

badawczo-rozwojowych,

pomysły
klienci

pracowników,

dostawcy,

efekty

dystrybutorzy,

przedsiębiorstwa konkurencyjne, organizacje publiczno-prawne, społeczeństwo oraz
pozostałe grupy325. Skuteczność przedsięwzięć innowacyjnych związana jest ściśle
z procesem zarządzania innowacjami326.
Dla osiągnięcia statusu przedsiębiorstwa innowacyjnego należy spełnić kilkanaście
warunków, m.in.: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, przeznaczenie na ten
cel wysokich nakładów finansowych, dokonywanie zakupu nowych technologii,
wdrażanie nowych rozwiązań naukowych i technicznych, wprowadzanie innowacji na
rynek327.
Najpopularniejszym wskaźnikiem innowacyjności jest przeprowadzenie badania
populacji przedsiębiorstw przemysłowych, które przez ostatnie 3 lata wcieliły
innowacje techniczne328. Wprowadzenie innowacji wiąże się z ryzykiem finansowania
przedsięwzięcia

innowacyjnego,

dotyczy

trudności

uzyskania

odpowiedniej

wysokości środków finansowych do realizacji zamierzonych działań329. Ryzyko
wprowadzenia innowacji można zredukować poprzez, m.in.: pozytywne nastawienie
do innowacji i dostrzeganie ich zdecydowanych korzyści, wspieranie wybranego
kierunku działań przez zarząd firmy, zdefiniowanie czytelnych celów możliwych do
osiągnięcia, jasny podział obowiązków połączony z odpowiednim motywowaniem
pracowników oraz dbanie o sprawny przebieg komunikacji w zespole330.
Ponad 78 % średnich, jak i dużych przedsiębiorstw w Polsce wciągu ostatnich 3 lat
zdecydowało się na wykorzystanie nowatorskich rozwiązań (dane z 2015 roku);
głównym obszarem działalności innowacyjnej w dużej mierze są produkty i usługi,
w mniejszym zaś stopniu – procesy, a także marketing i organizacja331.

324

Ibidem, s. 30.
P. Trzepizur, D. Wielgórka, Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach, Częstochowa, 2014,
s. 61,
326
Ibidem, s. 62.
327
Por. I. Herbuś, I. Krawczyk-Sokołowska, Innowacje w przedsiębiorstwie jako działania
wspomagające zrównoważony rozwój, Częstochowa 2012, s. 30.
328
K. Gągola, M. Okręglicka, Analiza wybranych wskaźników działalności innowacyjnej polskich
przedsiębiorstw, Częstochowa 2015, s. 28.
329
I. Herbuś, I. Krawczyk-Sokołowska, Innowacje w przedsiębiorstwie jako działania wspomagające
zrównoważony rozwój, Częstochowa 2012, s. 30.
330
Ibidem, s. 31.
331
K. Gągola, M. Okręglicka, Analiza wybranych wskaźników działalności innowacyjnej polskich
przedsiębiorstw, Częstochowa 2015, s. 28.
325
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Badania KPMG (Międzynarodowa sieć firm audytorsko-doradczych) w Polsce
można wywnioskować, że coraz częściej podejmowane są prace w zakresie
innowacji w polskich przedsiębiorstwach; tylko mniej niż połowa – zarówno
w przemyśle, jak i handlu i usługach – nie podjęła w latach 2011-2013 żadnych prac;
pomyślnym zaś faktem jest, że na podjęcie prac dotyczących innowacji zdecydowało
się aż 62 % przedsiębiorstw przemysłowych, a niewiele mniej – bo 56 % - handlowousługowych332.
Z badań GUS i przez firmę badawczą Norstat na zlecenie oraz według
kwestionariuszy
telefonicznych
przedsiębiorstw;

KPMG;
CATI;

badania

wywiady

przedstawione

zrealizowano
ściśle
w

dzięki

dotyczyły

badaniu

metodzie

działalności

statystyki

wywiadów
innowacyjnej

obejmują

badania

przeprowadzone w roku 2014 i dotyczą lat 2011-2013; badania te to skrócona wersja
Wspólnotowego Badania Innowacji, które jest przeprowadzone co dwa lata w celu
dostarczenia stałych danych oraz wyników odbiorcom krajowym: nastąpiła poprawa
jakości usług: aż 90 % wskazało, ze nastąpiła poprawa; niewiele mniej, bo 84 %
przedsiębiorstw

w przemyśle oraz 87 % w handlu wskazało na poprawę

postrzegania marki; za to w usługach wdrażanie innowacji przyczyniło się do
usprawnienia jakości obsługi klienta; blisko 79 % firm przemysłowych, jak również
72 % handlowych jest zdania, że innowacje pomogły im umocnić swą pozycje na
rynku oraz przyczyniły się w znacznej mierze do wzrostu udziałów; 84 % firm
przemysłowych i niewiele mniej, bo tylko 80 % usługowych i handlowych uważa, że
bardzo ważną korzyścią uzyskaną z innowacji jest optymalizacja efektywności
operacyjnej333.
2. Kierunki działań międzynarodowego programu innowacji
Program Innowacje, uruchamiany w ramach Inicjatywy Sekretarza Generalnego
ONZ Global Compact w Polsce, wynika z potrzeby wypracowania efektywniejszych
standardów współpracy na styku nauki i biznesu; partnerzy biznesowi oraz szeroko
zdefiniowany sektor nauki zwrócił się do Global Compact z propozycją uruchomienia
programu, który wypełniłby potrzebę zorientowanej na rezultat współpracy pomiędzy
nauką i biznesem; w ramach Programu Innowacje zmierzamy do pobudzenia
innowacyjności w polskich ośrodkach kompetencji, zbudowania mapy tych ośrodków
332
333

Ibidem, s. 28.
Ibidem, s. 29-33.
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jak i skrócenia czasu opracowania innowacji i ich wdrożenia przez konkretne branże,
przy uwzględnieniu rozwiązań stymulujących zrównoważony rozwój; z uwagi na
wielowymiarowy aspekt zagadnienia Program będzie bazował na koncepcji klastrów
innowacji334.
Wysoka innowacyjność sprzyja zrównoważonemu rozwojowi a zrównoważony
rozwój gwarantuje wysoką jakość życia; wreszcie wysoka innowacyjność jest
podstawą dla elastyczności gospodarki i gwarantuje zdolność szybkiej reakcji na
trendy rynkowe, co w efekcie zwiększa konkurencyjność polskiej gospodarki;
w oparciu o ONZ-towskie coroczne badanie Human Development Index (HDI) od
początku lat 90-tych XX wieku Polska notuje systematyczny wzrost wskaźnika HDI,
który mierzy wielowymiarowy rozwój a w szczególności jakość życia; z uwagi na
kompleksowość wskaźnika HDI został on zastosowany jako wskaźnik główny obok
PKB, w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 roku, także po to by
monitorować wpływ innowacyjności na rozwój i jakość życia 335.
Program jest budowany na dwóch filarach: Polskim i Międzynarodowym.
W ramach pierwszego filaru polskiego realizowane są następujące komponenty:
I. Think thank – ma na celu współpracę nauki z biznesem,
II. Biblioteka innowacji – współpraca z ośrodkami z całego świata,
III. Warsztat innowacji – wsparcie dla Platformy Transferu Technologii,
IV. Laboratorium innowacji- prezentacja przykładów efektywnej współpracy między
nauką a biznesem,
V. Laboratorium wiedzy – opracowanie cyklu raportów eksperckich,
VI. Przemysł kreatywny a kultura – zwiększenie roli mecenatu kultury,
VII. Innowacje społeczne – służą podnoszeniu jakości życia336.
Dwa ostatnie komponenty są dodatkowe.
Podsumowanie
Innowacje

wraz z koncepcją

zrównoważonego

rozwoju

stanowią

ważny

komponent organizacji przyczyniający się do jej rozwoju a także podnoszenia
konkurencyjności. Innowacje mogą obejmować jeden z elementów działalności
przedsiębiorstwa bądź też być częścią całości procesów dziejących się wewnątrz.

334

http://www.pte.pl/pliki/2/12/Innowacje.pdf, s. 2.
Ibidem, s. 5.
336
Por. Ibidem, 8-15.
335
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Zasady zrównoważonego rozwoju

wyznaczają kierunek działań na drodze

powstawania innowacji tak, by te spełniały

wymagania ekologiczne. Sprzyja to

sięganiu po nowe, dotąd niestosowane metody rozwiązań zorientowane na ochronę
środowiska i społeczną odpowiedzialność, np. zastąpienie technologii szkodliwych
dla środowiska bezpiecznymi czy innowacje dotyczące czystych produktów i metod
wytwarzania. Organizacja powinna mieć na uwadze, by działalność jaką podejmuje
nastawiona była na ograniczanie zużycia zasobów, powstrzymywanie skażenia
środowiska a co za tym idzie podnoszenia świadomości ekologicznej. Innowacje
i próby poprawienia jakości w tym zakresie ma charakter globalny i międzynarodowy,
czego przykładem jest Międzynarodowy Program Innowacji na lata 2015 – 2020.
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Anna Michalik

ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI POPRZEZ CZYTELNICTWO. BADANIA WŁASNE

Streszczenie: Jedną z kluczowych kompetencji pracownika jest umiejętność kreowania
innowacyjnych rozwiązań we wprowadzanych na rynek produktach i usługach. Przyczynia się to do
zwiększania konkurencyjności organizacji, gdyż oferowane produkty, czy też usługi posiadają cechę
wyróżniającą się i dopasowaną do aktualnych potrzeb konsumenta, często związaną ściśle
z nowoczesnymi technologiami. Kreatywność jest cechą wrodzoną każdej jednostki ludzkiej. Winna
być jednak świadomie rozwijana przez jednostkę. Jednym z elementów wpływającym na jakość
kreatywności jest wyobraźnia. Może być ona rozwijana we wczesnych latach człowieka, m.in. poprzez
czytelnictwo. W niniejszym opracowaniu autorka zaprezentuje wyniki badań własnych „Stan
czytelnictwa wśród osób uczących się na kierunkach artystycznych (sztuk plastycznych)”.
Słowa kluczowe: kompetencje, twórczość, kreatywność.

Wprowadzenie
Obszarem zainteresowania niniejszego opracowania jest pojęcie kreatywności.
Kreatywność może i powinna być rozwijana w ciągu całego życia jednostki, sprzyja to
wyrabianiu pozytywnej postawy wobec ciągłego rozwoju i odkrywania własnego
potencjału. Istotne jest umiejscowienie kreatywności wśród innych pojęć, często
błędnie pojmowanych jako synonimy, takich jak innowacyjność i twórczość.
Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie wyników badań własnych „Stan
czytelnictwa wśród osób uczących się na kierunkach artystycznych (sztuk
plastycznych)”. Zainteresowanie tą formą aktywności umysłowej spowodowane jest
istotnym oddziaływaniem wyobraźni na rozwój kreatywności.
1. Pojęcie kreatywności
Obecnie w literaturze przedmiotu podkreśla się przewagę zasobów organizacji
niematerialnych

nad

materialnymi.

Związane

jest

to

przede

wszystkim

z niepowtarzalnością oraz indywidualnością posiadanych przez poszczególnych
pracowników cech i umiejętności. Niewątpliwe znaczenie mają tutaj kompetencje.
Definiowane są jako wszystkie cechy pracownika, których posiadanie oraz umiejętne
wykorzystanie,
337

przyczynia

się

do

skutecznej

i

sprawnej

realizacji

celów

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania.
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przedsiębiorstwa338. Jedną z nich, będącą przedmiotem zainteresowania niniejszej
publikacji jest kreatywność. Kompetencja ta jest bowiem przyczynkiem do tworzenia
wszelkiego rodzaju innowacji przez organizację.
Procesem, który wyzwala potencjał twórczy tkwiący w pracownikach organizacji są
zachodzące wewnątrz zmiany. Powodem zaistnienia zmian jest przede wszystkim
turbulentne otoczenie, szczególnie zaś rozwój technologii i postęp naukowy. Autorzy
(J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Jr Gilbert) wskazują na twórczość
(generowanie nowych pomysłów) oraz innowację (przekształcenie nowego pomysłu
w nowy produkt, usługę, itd.) jako kluczowe zasoby przedsiębiorstwa, warunkujące
wręcz jego przetrwanie na rynku339. Twórczość pracowników jest wartością
strategiczną

organizacji340.

Tworząc

innowacje

przedsiębiorstwo

staje

się

konkurencyjne i rozwija się. Zakres pojęciowy terminu kreatywność jest węższy od
pojęcia twórczości, gdyż odnosi się do osoby i jej dyspozycji; kreatywność jest
definiowana jako potencjał danej osoby/społeczeństwa do stworzenia czegoś
nowego w przyszłości, efektem może być, np. pomysł; człowiek kreatywny to
człowiek skuteczny w twórczym myśleniu341. Niezwykle istotne jest odpowiednie
pokierowanie twórczym potencjałem pracowników w organizacji. Z punktu widzenia
organizacji ważne jest, by pomysł został wyrażony. Działający 40 lat z powodzeniem
w branży reklamowej J. Seguela, podkreśla konieczność przekształcania twórczych
pomysłów w działanie, istotę ma zaś stanowić współpraca między poszczególnymi
komórkami

organizacyjnymi

przedsiębiorstwa

oraz

stworzenie

sprzyjającej

twórczości atmosfery, pracownik musi mieć pewność, że zostanie wysłuchany; sam
Seguela 80 % czasu przeznacza na rozmowy z pracownikami a 20 % na
konwersację z klientami342.
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W. Jędrzejczyk, Intuicja jako kompetencja menedżerska w teorii i praktyce zarządzania
przedsiębiorstwem, Dom Organizatora, Toruń 2013, s. 88.
339
Por. J. A. F. Stoner , R. E.Freeman R. E., D. R.Gilbert Jr. , Kierowanie, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 413-414.
340
A. Sokół, Zarządzanie twórczością w organizacji koncepcja, metody i narzędzia, Wydawnictwo
CeDeWu, Warszawa 2015, s. 190.
341
Por. A. Sokół, Zarządzanie twórczością w organizacji koncepcja, metody i narzędzia, Wydawnictwo
CeDeWu, Warszawa 2015, s. 42.
342
Por. C. Haag, J. F. Coget, Leading creative people: lessons from advertising guru Jacques
Se´gue´la, European Management Journal, 28, 2010, s. 281.
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A. Sokół opisuje sześć koncepcyjnych kategorii twórczości, tj. twórcze działanie,
zaangażowanie, oddziaływanie, modyfikowanie, rezultat/wynik, kompozycja/synteza
(w tym wyobraźnia)343. Pomocna zatem w tworzeniu unikatowych pomysłów jest nie
tylko

posiadana wiedza

(na temat nowości technologicznych

czy potrzeb

konsumentów) ale i wyobraźnia dzięki której, możliwa jest wizualizacja kreowanych
pomysłów. Wyobraźnia może być z powodzeniem rozwijana grupowo (kursy,
szkolenia) jak i indywidualnie przez różne formy aktywności, np. czytelnictwo.
2. Badania ankietowe
Badania zostały przeprowadzone w marcu 2016 r. wśród uczniów Liceum
Plastycznego w Częstochowie podczas zajęć szkolnych. W badaniu wzięło udział 99
respondentów, z czego 75 stanowiły kobiety a 24 mężczyźni. Narzędzie badawcze
stanowiła anonimowa ankieta w wersji papierowej. Ankieta zawierała 11 pytań oraz
metryczkę. W metryczce oprócz płci zawarte było miejsce zamieszkania (spośród 75
kobiet 50 zamieszkuje miasto natomiast 25 wieś; spośród 24 mężczyzn 20 mieszka
w mieście a 4 na wsi). Badani stanowili grupy wiekowe od 13 do 19 lat; kobiety
(odpowiednio: 13 lat - 4 osoby, dalej 14 lat - 19 osób, 15 lat - 13 osób, 16 lat - 8 osób,
17 lat - 13 osób, 18 lat - 8 osób, 19 lat - 10 osób) a mężczyźni od 14 do 19 lat (14 lat
- 4 osoby, 15 lat - 4 osoby, 16 lat - 6 osób, 17 lat - 2 osoby, 18 lat - 6 osób, 19 lat - 2
osoby).
Rys.1. Podział respondentów ze względu na płeć

Źródło: Opracowanie własne

343

Por. A. Sokół, Zarządzanie twórczością w organizacji koncepcja, metody i narzędzia, Wydawnictwo
CeDeWu, Warszawa 2015, s. 49.
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Rys.2.Podział kobiet ze względu na miejsce zamieszkania

Źródło: Opracowanie własne

Rys.3.Podział mężczyzn ze względu na miejsce zamieszkania

Źródło: Opracowanie własne
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Rys.4. Podział kobiet ze względu na wiek

Źródło: Opracowanie własne

Rys.5. Podział mężczyzn ze względu na wiek

Źródło: Opracowanie własne

Pierwsze pytanie dotyczyło powodu czytania książek, brzmiało następująco:
„Czytam, bo:”. Można było wybrać tylko jedną z trzech odpowiedzi. Możliwe
odpowiedzi to: a). lubię (jest to jedna z moich ulubionych form spędzania czasu
wolnego). Odpowiedź tę wybrała większość respondentów – 62 osoby. Spośród nich
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54 stanowiły kobiety a 8 stanowili mężczyźni. Kobiety, które wybrały taką odpowiedź
w większości pochodzą z miasta - 41 osób, ze wsi natomiast mniejszość – 13.
Wiekowo najwięcej wskazań podały kobiety w wieku 14 lat – 18, następnie 15 i 17 lat
wskazało po 9 osób, 16 lat - 8 osób, 18 lat - 4 osoby, natomiast 13 i 19 lat - 3 osoby.
Spośród mężczyzn, którzy wybrali tę odpowiedź 7 pochodzi z miasta a jeden ze wsi,
wiekowo najwięcej wskazań było wśród grupy 15 latków – 3 osoby, dwa wskazania
w grupie 16 latków, po jednym wskazaniu w grupach: 14, 17, 19 lat.
Druga odpowiedź brzmiała: „Muszę, np. do opracowania referatu na zaliczenie”.
Większość osób, które wybrały tę odpowiedź stanowili mężczyźni – 6 (z czego 5
pochodzących z miasta a 1 ze wsi, wiekowo: 14 lat - 3 osoby, 16 lat - 2 osoby, 18 lat
- 1 osoba), kobiet odpowiedziało 6 (3 z miasta, 3 ze wsi; wiekowo: po 2 osoby
w grupie wiekowej 15 i 19 lat oraz po jednej osobie w grupie wiekowej 13 i 18 lat).
Trzecia z możliwych odpowiedzi brzmi: „Chcę poszerzyć swoją wiedzę z zakresu
konkretnego tematu, zagadnienia (np. podręcznik nauki photoshop)”, tę odpowiedź
wybrało 25 osób; kobiet 14 w tym 8 mieszkających na wsi a 6 w mieście; najwięcej –
4 osoby były w wieku 19 lat, po 3 osoby w wieku 15, 17 i 18 a jedna 14 letnia.
Mężczyzn, którzy wybrali tę odpowiedź było 11, (8 z miasta, 3 ze wsi; wiekowo:
pięciu 18 letnich, po 2 osoby w grupach 16 i 17 lat oraz po jednej osobie w grupach
15 i 19 lat).
Rys.6. Liczba wskazań respondentów na pytanie 1

Źródło: Opracowanie własne
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Drugie pytanie dotyczyło oszacowania ile respondenci rocznie czytają książek
(w tym ile muszą, gdyż np. mają je zadane jako lekturę). Odpowiedzi podzielono na 5
przedziałów:1) od 1 do 6 książek – 29 osób (według wieku: 14 lat – 5 osób i dalej
odpowiednio 15 – 2, 16 – 4, 17 – 4, 18 – 10, 19 – 4); 2) od 7 do 12 książek - 23
osoby (13 – 1, 14 – 7, 15 – 5, 16 – 6, 17 – 2, 18 – 1, 19 – 1); 3) od 13 do 18 książek 14 osób (14 – 2, 15 - 4, 16 – 3, 17 – 2, 18 – 1, 19 – 2); 4) od 19 do 24 książek – 10
osób (15 – 3, 16 – 1, 17 – 3, 19 – 3); 5) powyżej 24 książek - 23 osoby (13 – 3, 14 –
7, 15 – 3, 17 – 4, 18 – 2, 19 – 4); najwięcej wskazań to 415 (jedna osoba), najmniej 1
(dwie osoby).
Rys.7. Liczba rocznie przeczytanych książek przez respondentów

Źródło: Opracowanie własne

Liczbę wskazań przeczytanych książek z nakazu (np. jako lektury), podzielono na
trzy grupy w zależności od liczby wskazań: 1) od 0 do 5 książek: 78 osób (13 – 2, 14
– 20, 15 – 13, 16 – 14, 17 – 11, 18 – 11, 19 – 7); 2) od 6 do 10 książek: 17 osób (13
– 2, 14 – 3, 15 – 2, 17 – 2, 18 – 3, 19 – 5); 3) od 11 do 15: książek 1 osoba. Trzech
respondentów nie oszacowało liczby książek, które muszą przeczytać.
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Rys.8. Liczba książek przeczytanych przez respondentów z nakazu (np. jako lektura)

Źródło: Opracowanie własne

W pytaniu trzecim należało wskazać ulubiony gatunek literacki spośród podanych,
(można było udzielić więcej niż jednej odpowiedzi), odpowiedzi przedstawiają się
następująco

((według największej liczby wskazań): fantastyka: 62 osoby,

przygodowe: 49 osób, kryminał: 38 osób, romans: 37 osób (w tym 1 mężczyzna 19
lat, 36 kobiet), horror: 32 osoby, poradniki, podręczniki, instruktaże: 27 osób, thiller
i science fiction po 26 osób, biografie: 24 osoby, obyczajowe: 18 osób, legendy,
klechdy, podania: 14 osób, sensacyjne: 11 osób, bajki, baśnie: 10 osób.
Rys.9. Ulubione gatunki książek respondentów

Źródło: Opracowanie własne
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Czwarte pytanie dotyczyło ulubionego pisarza/pisarzy, należało

wymienić

nazwisko/nazwiska. 39 osób odpowiedziało, że nie ma ulubionego pisarza/pisarzy.
Reszta osób (60) wymieniła 94 twórców, spośród których 20 jest pochodzenia
polskiego: Borys Pasternak - 1 wskazanie, Małgorzata Musierowicz - 1 wskazanie,
Andrzej Sapkowski - 6 wskazań, Kornel Makuszyński - 1 wskazanie, Katarzyna
Grochola - 1 wskazanie, Jakub Ćwiek - 2 wskazania, Piotr C. - 1 wskazanie, Andrzej
Modeszka - 1 wskazanie, Beata Pawlikowska - 1 wskazanie, Aleksandra Klich - 1
wskazanie, Henryk Sienkiewicz - 2 wskazania, Rafał Kosik - 1 wskazanie,
Aleksander Kamiński - 1 wskazanie, Barbara Rosiek - 1 wskazanie, Bolesław Prus 1 wskazanie, Marek Krajewski - 1 wskazanie, Ewa Nowak - 1 wskazanie, Jonasz
Koffta - 1 wskazanie, Katarzyna Berenika Miszczuk - 1 wskazanie, Michał Gałkowski
- 1 wskazanie.
Poniżej wymienieni przez respondentów ulubieni autorzy (mający powyżej 2
wskazań) od największej liczby wskazań: Stephen King - 9 osób, J. K. Rowling - 8
osób, Andrzej Sapkowski - 6 osób, John Green - 6 osób, Dan Brown - 3 osoby,
Fiodor Dostojewski - 2 osoby, Kurt Vonnegut - 2 osoby, Nicolas Sparks - 2 osoby,
Jakub Ćwiek - 2 osoby,Henryk Sienkiewicz - 2 osoby, William Szekspir - 2 osoby.
Rys.10. Liczbowy rozkład odpowiedzi respondentów na pytanie nr 4

Źródło: Opracowanie własne

Piąte pytanie dotyczyło wymienienia tytułów ulubionych książek, czy też jednego
tytułu ulubionej książki. 24 osoby odpowiedziało, że nie posiada ulubionej książki.
Reszta 75 osób (zdecydowana większość) wskazała, że posiada ulubione książki.
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Badani wymienili 152 tytułów (poniżej wymienione według największej liczby
wskazań tytuły o co najmniej dwóch wskazaniach): Harry Potter - 9 wskazań,
Wiedźmin - 6 wskazań, Władca pierścieni - 6 wskazań, Zmierzch - 4 wskazania,
Papierowe miasta - 4 wskazania, Gwiazd naszych wina - 4 wskazania, Mały książę 3 wskazania, Szukając Alaski - 3 wskazania, Złodziejka książek - 3 wskazania, Metro
2033 - 3 wskazania, Dżuma - 2 wskazania, Opowieści z Narnii - 2 wskazania,
Robinson Cruzoe - 2 wskazania, Igrzyska śmierci - 2 wskazania, Mistrz i Małgorzata 2 wskazania, Seria Niezgodna - 2 wskazania, Zbrodnia i kara - 2 wskazania,
Wyznania gejszy - 2 wskazania, Seria Strażnicy Nocy - 2 wskazania, Więzień
labiryntu - 2 wskazania.
Rys.11. Liczbowy wynik odpowiedzi respondentów na pytanie nr 5

Źródło: Opracowanie własne

Pytanie 6 brzmiało : „Czy interesuję się nowościami wydawniczymi (np.
sprawdzam w księgarni/bibliotece nowe tytuły, zaglądam na fora/strony poświęcone
literaturze)”. 50 osób odpowiedziało, że tak (39 kobiet – 28 z miasta a 11 ze wsi,
grupy wiekowe: 13 – 3, 14 – 13, 15 – 4, 16 – 3, 17 – 7, 18 – 4, 19 – 5 oraz 11
mężczyzn, z czego 9 z miasta a 2 ze wsi, wiekowo: 15 – 3, 16 – 3, 17 – 1, 18 – 2, 19
– 2). 49 osób odpowiedziało przecząco na pytanie 6: 36 kobiet (22 z miasta a 14 ze
wsi, wiekowo: 13 – 1, 14 – 6, 15 – 9, 16 – 5, 17 – 6, 18 – 4, 19 – 5) oraz 13
mężczyzn (11 z miasta 2 ze wsi, wiekowo: 14 – 4, 15 – 1, 16 – 3, 17 – 1, 18 – 4).
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Rys.12. Liczbowy wynik odpowiedzi respondentów na pytanie nr 6

Źródło: Opracowanie własne

W pytaniu 7 można było zaznaczyć tylko jedną odpowiedź, brzmiało ono: „Książki:
a.) raczej kupuję b). raczej wypożyczam c). kupuję i wypożyczam”. Zdecydowana
większość badanych wybrała odpowiedź c). kupuję i wypożyczam (51 osoby),
z czego 39 kobiet (27 z miasta, 12 ze wsi; wiekowo: 13 – 2, 14 – 10, 15 – 7, 16 – 5,
17 – 5, 18 – 4, 19 – 6) oraz 12 mężczyzn (9 z miasta, 3 ze wsi; wiekowo: 14 – 2, 15
– 2, 16 – 3, 17 – 1, 18 – 2, 19 – 2).
Odpowiedź a). książki raczej kupuję wybrało 27 osób (22 kobiety: 16 miasta a 6 ze
wsi, wiekowo: 13 – 2, 14 – 8, 15 – 5, 16 – 2, 17 – 4, 18 – 1 oraz 5 mężczyzn: 4
z miasta i jeden ze wsi, wiekowo: 14 – 1, 15 – 2, 16 – 1, 18 – 1).
Odpowiedź b). książki raczej wypożyczam wybrało najmniej osób – 21. Kobiet było
14 (7

z miasta i 7 ze wsi, wiekowo: po jednym wskazaniu dla grup wiekowych 14,

15, 16 lat, trzy wskazania w grupie 18 lat oraz po cztery wskazania śród grup
wiekowych 17 i 19 lat). Mężczyzn, którzy wybrali tę odpowiedź było 7 (7 z miasta,
wiekowo: po jednym wskazaniu wśród grup wiekowych 14 i 17 lat, 2 dla 16 lat oraz
trzy dla 18 lat).
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Rys.13. Liczbowy wynik odpowiedzi respondentów na pytanie nr 7

Źródło: Opracowanie własne

Ósme pytanie, z jedną możliwą do wyboru odpowiedzią, dotyczyło wskazania
preferowanego źródła czytania. Możliwości do wyboru to:
a). wydanie książkowe. Zdecydowana większość wybrała tę odpowiedź– 83 osoby,
w tym 63 kobiety (45 z miasta, 18 ze wsi, wiekowo: 13 – 4, 14 – 15, 15 – 11, 16 – 8,
17 – 10, 18 – 7, 19 – 8) oraz 20 mężczyzn (16 miasta i 4 ze wsi, wiekowo: 14 – 3, 15
– 4, 16 – 6, 17 – 1, 18 – 4, 19 – 2).
b). internet. Tę odpowiedź wskazało 12 osób; w tym 8 kobiet (4 z miasta i 4 ze wsi,
wiekowo: 14 – 3, 15 – 2, 17 -2, 19 – 1) oraz 4 mężczyzn (4 z miasta, wiekowo: 14 –
1, 17 – 1, 18 – 2).
c.) ebook. Odpowiedź c). wybrały 4 kobiety (3 ze wsi a 1 z miasta, wiekowo: po
jednym wskazaniu dla wieku 14, 17, 18, 19).
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Rys.14. Liczbowy wynik odpowiedzi respondentów o preferowane źródło czytania (pytanie nr
8)

Źródło: Opracowanie własne

Pytanie dziewiąte dotyczyło powodu sięgania po książkę (można było zaznaczyć
więcej niż jedną odpowiedź), i tak kolejno według największej ilości wskazań:
a). ulubiony autor – 40 wskazań,
b). ciekawy tytuł – 52 wskazania,
c). interesująca szata graficzna – 42 wskazania,
d). cena (im wyższa, tym cenniejsza jest książka) – 1 osoba,
e). cena (im niższa, tym bardziej nie szkoda mi wydać pieniędzy) – 2 osoby,
f). inne, jakie? - 45 osób.
Poniżej wymieniane przez respondentów odpowiedzi własne, od największej liczby
wskazań: ciekawe streszczenie/opis (z tyłu książki) – 13 wskazań, ciekawa fabuła – 9
wskazań, polecenie przez znajomych – 5 wskazań, treść – 3 wskazania, temat – 4
wskazania, recenzja - 4 wskazania, gatunek/styl pisania autora – 2 wskazania,
ciekawy tył – 1 wskazanie, o czym jest i ile ma stron – 1 wskazanie, wartość literacka
– 1 wskazanie, ciekawy początek – 1 wskazanie, bo tak – 1 wskazanie.
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Rys.15. Liczbowy wynik odpowiedzi respondentów o powód zainteresowania książką
(pytanie nr 9)

Źródło: Opracowanie własne

Przedostatnie pytanie, na które można było zaznaczyć tylko jedną odpowiedź,
brzmi: „Co sprawia, że sięgam po książkę?”:odpowiedź a). zrelaksowanie się/
oderwanie

od

rzeczywistości

–

wskazało

75

respondentów

(zdecydowana

większość), w tym 64 kobiety (43 z miasta a 21 ze wsi, wiekowo: 13 – 3, 14 – 17, 15
– 12, 16 – 7, 17 – 12, 18 – 6, 19 – 7) oraz 11 mężczyzn (9 z miasta a 2 ze wsi,
wiekowo: 14 – 3, 15 – 2, 16 – 3, 18 – 2, 19 – 1). Odpowiedź b). poszerzenie własnej
wiedzy; tę odpowiedź wybrało 12 osób, w tym 5 kobiet (3 z miasta a 2 ze wsi,
wiekowo: 16 – 1, 18 – 1, 19 – 3) oraz 7 mężczyzn (7 z miasta, w tym wiekowo: 16 –
1, 17 – 1, 18 – 3, 19 – 2). c). wykonania pracy pisemnej na zaliczenie przedmiotu;
trzy osoby wybrały tę odpowiedź, dwie kobiety (2 z miasta oraz po jednym wskazaniu
wśród grupy wiekowej 13 i 15 lat) oraz 1 mężczyzna (z miasta i mający 14 lat).
Odpowiedź d). inne, jakie?; 9 osób wybrało tę odpowiedź: 4 kobiety (2 ze wsi, 2
z miasta, wiekowo: 14 – 2, 17 – 1, 18 – 1) oraz 5 mężczyzn (3 z miasta, 2 ze wsi,
wiekowo: 15 – 1, 16 – 2, 17 – 1, 18 – 1). Powody, jakie podali respondenci
wymieniono poniżej (według największej ilości wskazań): wolny czas, gdy nie ma co
robić (np. w podróży) – 3 wskazania, ciekawa historia – 3 wskazania, brak dostępu
do komputera/internetu – 1 wskazanie, sama chęć przeczytania – 1 wskazanie, bo
tak – 1 wskazanie.
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Rys.16. Liczbowy wynik odpowiedzi respondentów o powód sięgania po książkę (pytanie nr
10)

Źródło: Opracowanie własne

Ostatnie pytanie, nr 11, brzmiało: „Czy Twoim zdaniem potrzebne jest
organizowanie akcji społecznych zachęcających do czytania?”. Można było wybrać
jedną odpowiedź spośród dwóch możliwych: potwierdzającą bądź zaprzeczającą,
przy czym przy tej pierwszej należało podać powód. 34 osoby uznały, że jest to
zbędne, 23 kobiety (15 z miasta i 8 ze wsi, wiekowo: 13 – 1, 14 – 8, 15 – 4, 16 – 1,
17 – 6, 18 – 2, 19 – 1) oraz 11 mężczyzn (10 z miasta 1 ze wsi, wiekowo: 14 – 2, 15
– 3, 16 – 3, 17 – 1, 18 – 1, 19 – 1). Większość respondentów - 65 uznała, że takie
akcje są potrzebne. Wśród nich 52 kobiety (35 z miasta a 17 ze wsi, wiekowo: 13 – 3,
14 – 11, 15 – 9, 16 – 7, 17 – 7, 18 – 6, 19 – 9) oraz 13 mężczyzn (10 z miasta a 3 ze
wsi, wiekowo: 14 – 2, 15 – 1, 16 – 3, 17 – 1, 18 – 5, 19 – 1). Poniżej wymieniono
odpowiedzi respondentów, którzy uznali, że akcje społeczne są potrzebne (od
największej liczby wskazań): czytanie rozwija (poszerza zasób słownictwa,
wszechstronność, kształci, pobudza wyobraźnię, poszerza wiedzę) – 15 osób, bez
odpowiedzi – 8 osób, ludzie czytają coraz mniej /ludzie czytają mało– 7 osób,
młodzież więcej czasu spędza przed komputerem – 5 osób, by zachęcić do
przeczytania ciekawych książek – 5 osób, czytanie jest ciekawym zajęciem, łatwym
i pouczającym – 4 osoby, mało osób czyta/ludzie rezygnują z książek – 4 osoby,
ludzie powinni czytać (coraz więcej) – 3 osoby, by poznać ciekawe pozycje
książkowe– 1 osoba, nie jest to tak potrzebne ale można – 1 osoba, książki są fajne
– 1 osoba, pomagają odkryć zamiłowanie do książek – 1 osoba, można poznać
osoby lubiące tego samego autora – 1 osoba, wiele osób sięga po film w pierwszej
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kolejności i odmawia sobie przyjemności czytania – 1 osoba, bo warto – 1 osoba, by
wypromować czytanie w Polsce – 1 osoba, młodzież nie jest przekonana do czytania
– 1 osoba, wymiana książek (które są świetne) – 1 osoba, ludzie nie wiedzą, co tracą
nie czytając – 1 osoba, można dotrzeć do młodzieży, która nie zawsze rozumie jak
potrzebne jest czytanie – 1 osoba, jest to ważne – 1 osoba, edukuje to
społeczeństwo – 1 osoba.
Rys.17. Liczbowy wynik odpowiedzi respondentów na pytanie nr 11

Źródło: Opracowanie własne

Przeprowadzone badania pokazały, że czytanie należy do ulubionych aktywności
spędzania czasu wolnego wśród większości badanej młodzieży (62 %). Najbardziej
pasjonującym gatunkiem literatury w tym okresie życia jest fantastyka (62 %), która
niewątpliwie pobudza wyobraźnię. Wymienieni autorzy i tytuły książek nie
wskazywały jednak na powiązanie z profilem plastycznym szkoły (brak, np. biografii
artystów, itp.). Nie można także domniemywać, że starsza grupa wiekowa (18 i 19
lat), która znajduje się w okresie przed maturą czyta więcej, by lepiej się do niej
przygotować. Rozkład ilości przeczytanych książek w stosunku do wieku nie różnił
się znacząco (wartości liczbowe były podobne). Można zatem uznać, że ilość
przeczytanych książek zależy od upodobania do takiej a nie innej formy spędzania
czasu wolnego. Co interesujące, mimo dużego postępu techniki młodzież
w zdecydowanej większości woli książki w wydaniu papierowym (83 %). Przy
wyborze książki badani w większości kierują się książką (streszczeniem, opisem,
tytułem, gatunkiem, itp.), cena ma dla nich najmniejsze znaczenie. Większość
respondentów widzi potrzebę organizowania akcji promujących czytanie (65 %).
Na uwagę zasługuje fakt, że jako powód młodzież wymieniała takie powody jak:
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„mało osób czyta” bądź „coraz mniej osób czyta”, czego samo badanie nie
potwierdziło. Jest to wynik twierdzeń jakie formułuje się w środkach masowego
przekazu. Takie stwierdzenia muszą być jednak popierane wiarygodnymi badaniami.

Podsumowanie
Każdy człowiek posiada wrodzony potencjał twórczy. Nie wystarczy jednak samo
jego posiadanie. Kreatywność należy rozwijać w ciągu całego życia. Jedną
z popularniejszych form rozwoju wyobraźni, a co za tym idzie twórczości jest czytanie
książek. W wieku późniejszym jednostka może skorzystać z wielu proponowanych
form rozwoju kompetencji kreatywności, np. poprzez udział w szkoleniach czy
warsztatach. By potencjał twórczy mógł zostać w sposób produktywny wykorzystany,
przedsiębiorstwo powinno stworzyć klimat sprzyjający kreatywności pracowników.
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Agnieszka Synowiec344

Aromamarketing

Streszczenie: To opracowanie ma na celu przedstawienie nowoczesnej koncepcji marketingowej,
która wpływa na zachowania klientów, to znaczy aromamarketingu – marketingu zapachowego.
Ta koncepcja jest efektywnym narzędziem strategii marketingowej, która wykorzystuje zmysł węchu,
aby zdobyć uwagę klienta, wywołać pozytywne emocje i ostatecznie doprowadzić klienta do zakupu
danego towaru lub usługi. Aromamarketing jest jednym z elementów marketingu sensorycznego, który
zakłada oddziaływanie na wszystkie pięć ludzkich zmysłów, co daje lepsze efekty niż oddziaływanie
tylko na jeden zmysł i powoduje, że umysł ludzki w sposób całościowy odbiera markę i tworzy jej
wizerunek. Zmysł węchu pozwala na odbieranie informacji o substancjach lotnych znajdujących się
w powietrzu lub w wodzie. Zmysł ten nie jest podstawowym zmysłem człowieka zapewniającym mu
przetrwanie, jak to ma miejsce u niektórych gatunków zwierząt, jednak w ostatnich latach zmysł węchu
jest przedmiotem intensywnych badań, zarówno w zakresie poznania mechanizmów jego
funkcjonowania, jak i wykorzystania w komunikacji zapachowej czyli aromamarketingu.
Słowa kluczowe: zmysł węchu, substancje zapachowe, aromamarketing,

Wprowadzenie
Życie człowieka bogate jest w doznania węchowe, zmysł powonienia to jeden ze
zmysłów dzięki któremu człowiek odbiera z otoczenia informacje w postaci bodźców.
Między innymi dzięki zmysłowi powonienia człowiek buduje swoja wiedze
o otaczającym go świecie pozyskując istotne informacje z otoczenia. Dzięki niemu
człowiek może natychmiastowo i odruchowo reagować na pojawiający się bodziec
zapachowy, to on ostrzega o niebezpiecznych, toksycznych substancjach np. gazie
czy dymie w otoczeniu, czy o potencjalnych źródłach zakażenia345,346,347.
Substancje zapachowe są nośnikiem ważnych informacji dla człowieka, wpływają
na jego zachowanie, ostrzegają o zagrożeniu, wpływają na emocje, regulują
pobieranie pokarmów, stymulują, a także informują o atrakcyjności seksualnej,
wyzwalając takie emocje jak strach, smutek, radość czy pożądanie. Natomiast utrata
lub osłabienie zmysłu powonienia powodują zaburzenie percepcji otaczającego
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Rapiejko P., Lipiec A. , Zielnik-Jurkiewicz B., Jadczak M., Jurkiewicz D., Zmysł węchu a emocje,
Ann. Univ. Marie Curie--Skłodowskiej Sectio D Medicina 2006, 60, s. 276-279,.
345

162

świata, ten stan rzeczy mogą powodować między innymi niektóre substancje
organiczne lub schorzenia laryngologiczne348,349,350.
Człowiek spotyka się na co dzień z niezliczoną ilością otaczających go zapachów,
niektóre z nich mogą być kojarzone pozytywnie na przykład z dzieciństwem, inne
negatywnie i wzbudzać niechęć czy odrazę. Już od starożytności ludzie poprawiali
swój nastrój stosując do tego różnego rodzaju wonności i kadzidła, wykorzystując
wiele naturalnych substancji. Wonne olejki, czy kadzidła stosowano również przy
obrzędach religijnych i do różnego rodzaju rytuałów. Starożytni nie znali
mechanizmów oddziaływania zapachu na organizm człowieka, ale wiedzieli już, że
można go wykorzystywać do poprawienia nastroju i potrafili wykorzystywać tę wiedzę
w życiu codziennym351. Zmysł powonienia jest jednym z najstarszych zmysłów
ludzkich

wykształcił

się

dużo

wcześniej

przed

umiejętnością

werbalnego

porozumiewania się. Bodźce zapachowe nie tylko wpływają na poprawienie
samopoczucia i pamięć, ale także mogą wpływać na ludzkie zachowania
i

podejmowanie

decyzji.

W

dzisiejszych

czasach

za

pomocą

specjalnie

wyselekcjonowanych aromatów można wywierać wpływ zarówno na postępowanie
klienta, kreować pozytywny wizerunek marki, jak i tworzyć wyjątkową atmosferę
w przestrzeni zakupowej i w miejscu pracy. Dotyczy to w szczególności sklepów,
restauracji, miejsc usługowych, a także innych miejsc gdzie gromadzą się ludzie
w celu zapoznania się z jakimś produktem lub ideą352.
W

dzisiejszym

turbulentnym

środowisku

przedsiębiorstwa

stale

muszą

konkurować ze sobą o uwagę potencjalnego klienta, nie tylko w sposób racjonalny
i logiczny, ale także w sposób emocjonalny. Nową koncepcją marketingową
odpowiadającą na aktualne potrzeby przedsiębiorców jest marketing sensoryczny,
który angażuje pięć zmysłów klienta w celu stworzenia w jego umyśle wizerunku
danej firmy, marki, czy konkretnego produktu. W trakcie procesu zakupowego ludzkie
348
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receptory

sensoryczne

odbierają

szereg

doznań

wizualnych,

dźwiękowych,

zapachowych, dotykowych i smakowych, w związku z tym klient podlega ich
permanentnemu działaniu w trakcie procesów selekcjonowania, organizowania
i interpretacji doznań353. Firma, która stosuje oddziaływanie na pięć ludzkich zmysłów
nadaje swojej marce indywidualny i niepowtarzalny charakter wśród innych
produktów funkcjonujących na rynku. Marketing sensoryczny stanowi nowy, ważny
krok na drodze do coraz skuteczniejszego wpływania na konsumentów, wskazuje
nowe obszary aktywności marketingowej, które dotychczas pozostawały w cieniu
klasycznych metod i technik marketingowych 354. Celem tego opracowania jest
przedstawienie w zarysie funkcjonowanie zmysłu węchu i jego znaczenia dla
człowieka, a także zaprezentowanie jednego z elementów składowych marketingu
sensorycznego, a mianowicie marketingu zapachowego oraz możliwości jego
aplikacji w kształtowaniu procesu decyzyjnego konsumentów.

1. Substancje zapachowe
Węch i smak są zmysłami chemicznymi, które służą do rozpoznawania określonych
związków chemicznych w otoczeniu. U ludzi zmysły te, ze względu na pełnioną
funkcję, nie są od siebie oddzielone, dlatego na przykład smak pokarmów nie zależy
tylko od receptorów smakowych, ale również węchowych. Bodźce zapachowe
błyskawicznie docierają do mózgu i wywołują pozytywne lub negatywne reakcje,
wpływ na odczuwane wrażenia zapachowego ma budowa związków chemicznych,
które są dla naszego zmysłu powonienia bodźcami. Substancje zapachowe nalezą
do różnych grup związków chemicznych, a co za tym idzie zapach związku
chemicznego zależy od jego budowy, obecności wiązań nienasyconych, obecności
grup funkcyjnych i ułożenia ich w przestrzeni, ale także zależy od właściwości
elektronowych cząsteczki takich jak kształt orbitali HOMO i LUMO 355.
Ludzie wykazują różną wrażliwość na zapachy, a próg pobudliwości dla różnych
substancji mieści się w szerokim zakresie, na przykład dla eteru wynosi 5,8 mg/l
wdychanego powietrza, dla kwasu masłowego 0,009 mg/l, natomiast dla merkaptanu
353
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0,4ng/l. Wrażenia węchowe są odbierane za pośrednictwem nabłonka węchowego,
jednak wiele substancji zapachowych może wywoływać także wrażenia zima, ciepła
lub

podrażnienia

(kichanie

czy

łzawienie)

poprzez

zakończenia

nerwów:

trójdzielnego, twarzowo, językowo – gardłowego i błędnego znajdujących się
w obrębie jamy nosowej, ustnej, języka i gardła356.

Substancje zapachowe

przeważnie posiadają odpowiednie grupy funkcyjne, które można powiązać z ich
wonią, jednak nie zawsze obecność grupy funkcyjnej jest wymagana do wystąpienia
zapachu. Rozróżniamy siedem podstawowych rodzajów zapachów, a mianowicie
eteryczny, kamforowy, zbutwiały, kwiatowy, miętowy, ostry i zgniły357.
To w jaki sposób jesteśmy w stanie rozróżnić tysiące substancji, jaka właściwość
cząsteczek odpowiada za ich zapach i dlaczego związki o bardzo podobnej budowie
chemicznej mają podobne zapachy , a czasem zupełnie różne, starają się tłumaczyć
dwie teorie. Pierwsza to teoria odotypów, która wiąże zapach z określoną budową
i kształtem cząsteczki chemicznej, oraz teoria wibracyjna, która wiąże występowanie
zapachu ze strukturą wibracyjną cząsteczki czyli jej widmem w podczerwieni 358.
Substancje zapachowe można zatem podzielić na trzy grupy359:
- związki pobudzające nerw węchowy (np.: kawa, herbata, wanilia, olejek anyżowy),
- związki pobudzające nerw węchowy i gałązki końcowe nerwu trójdzielnego w błonie
śluzowej nosa (np.: kamfora, amoniak, eter, olejek miętowy, cytrynowy, roztwory
alkoholowe),
- związki pobudzające nerw węchowy i gałązki końcowe nerwu językowo –
gardłowego na podstawie języka (np.: chloroform – odczucie smaku słodkiego,
pirydyna – odczucie goryczy).
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2. Zmysł węchu
Bodźce zapachowe nie tylko wpływają na poprawienie samopoczucia i pamięć, ale
także mogą wpływać na ludzkie zachowania

i podejmowanie decyzji. Człowiek

potrafi zapamiętać ponad 10000 różnych zapachów dodatkowo ślad pamięciowy
tego zapachu wykazuje dużą trwałość. Droga nerwowa przewodząca impulsy
nerwowe jest bardzo krótka co powoduje, że jest to najszybciej pobudzany rodzaj
zmysłu. Długo nie znano dokładnego mechanizmu selektywnego rozpoznawania
i zapamiętywania zapachów, dopiero w roku 2004 Linda Buck i Richard Axel
otrzymali nagrodę Nobla z dziedziny medycyny i fizjologii za odkrycie budowy
węchowych receptorów białkowych w nabłonku węchowym i sposobów ich
kodowania przez około 640 genów360. Ilość tych genów jest znacznie większa niż
genów kodujących białka receptorowe innych narządów zmysłów, co potwierdza
pogląd, że zmysł powonienia odgrywa znacznie większą rolę, niż wcześniej sądzono.
Nie wszystkie odkryte geny to geny kodujące, kodujące stanowią 339 genów,
natomiast pozostałe geny niezdolne do kodowania białek receptorowych, które
utraciły swoją zdolność do kodowania w toku ewolucji sugerują, że ludzie utracili
część zdolności węchowych w stosunku do tego jakimi zdolnościami węchowymi
dysponowali ich dawni przodkowie. Natomiast Rochefort i jego współpracownicy
dowiedli, że środowisko zewnętrzne jest w stanie stymulować wykształcenie się
nowych neuronów w opuszce węchowej i wytwarzanie nowych połączeń nerwowych,
co powoduje przystosowanie się sieci węchowej do zmian zachodzących
w otoczeniu.361,362. Zatem neurogeneza jest częścią mechanizmów adaptacyjnych
człowieka, choć wcześniej sądzono, że komórki nerwowe człowieka nie mają
zdolności do regeneracji.
Zmysł

powonienia

posiada

wyspecjalizowane

komórki

receptorowe

oraz

odpowiednie dla nich szlaki przewodzenia impulsów do mózgu. W mózgu sygnały te
są przetwarzane i kojarzone z innymi informacjami dając odpowiednie wrażenie
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zmysłowe, a te wrażenia z kolei po zidentyfikowaniu ich jako pozytywne lub
negatywne mogą powodować określone zachowania (Rys. 1).

Rys.1. Powstawanie wrażenia zmysłowego

Źródło: A. Synowiec, Budowanie wizerunku firmy za pomocą marketingu sensorycznego,
w Wiedza i Technologia Motorem Gospodarki – Nauki Ekonomiczno – Prawne, monografia
lipiec 2016, s. 157,

Po dokonaniu analizy miejsc w układzie nerwowym , do których docierają sygnały
z komórek węchowych można przypuszczać na jakie sfery życia człowieka mają
wpływ, a także jakie odruchy wywołują bodźce węchowe. Zatem wnioskuje się,
iż węch odgrywa znacznie większą rolę w życiu człowieka niż dotąd powszechnie
sądzono, wpływając na zachowanie człowieka. Zmysł węchu odgrywa w życiu
człowieka niezwykle ważną rolę ponieważ363:
- ostrzega o niebezpiecznych substancjach w otoczeniu, które zagrażają zdrowiu
i życiu człowieka takich jak trujące gazy czy dymy, pomaga także zlokalizować źródło
niebezpiecznego zapachu,
- pozwala na zachowanie samokontroli nad stanem własnej higieny,
- jest istotny przy doborze odpowiednich pokarmów, ich świeżości i jakości, przy
utrzymywaniu na odpowiednim poziomie fizjologicznego łaknienia, a także ma udział

363
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w procesie wydzielania śliny i soku żołądkowego pod wpływem przyjemnych
zapachów pożywienia,
- odgrywa ważną rolę w odbiorze wrażeń smakowych, wraz z utratą węchu człowiek
traci również zdolność do pełnego odczuwania wrażeń smakowych,
- ma istotny udział w odczuwaniu pełnego komfortu psychicznego, wpływa na jakość
życia poprzez odczuwanie i ocenę zapachów

z otaczającego człowieka świata

przyrody,
- jest źródłem odczuć estetycznych, zachowań emocjonalnych i seksualnych,
- pozwala na docieranie istotnych informacji społecznych z otoczenia na przykład
rozpoznawanie matki przez dziecko, wywoływanie odruchu ssania,
- właściwie funkcjonujący zmysł powonienia jest niezbędny dla kucharza, kipera,
farmaceuty, chemika, czy strażaka,
- jest źródłem odczuć estetycznych, zachowań emocjonalnych i seksualnych, a także
stymuluje do większego wysiłku umysłowego364.

3. Aromamarketing
Człowiek posiada pięć zmysłów (zmysł wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu),
które umożliwiają mu przystosowanie się do środowiska i przetrwanie w nim. Od
dawna zdawano sobie sprawę z roli jaką odgrywa zmysł węchu w życiu człowieka,
ale mimo to jeszcze do niedawna jego rola w klasycznym marketingu była
marginalizowana. Dziś już nie ma wątpliwości jak ważną rolę może on odgrywać
w postrzeganiu firmy, marki czy konkretnych jej produktów. Aktualnie marketing
zapachu jest skutecznym sposobem wyrażania wartości i tożsamości firmy, a także
budowania długoterminowych relacji z klientami. Marketing zapachu jest jednym
z elementów marketingu sensorycznego, który wykorzystuje pięć zmysłów człowieka,
a jego podstawowym celem jest wzbogacenie doświadczenia zmysłowego
spowodowanego przez oferowany produkt, tak aby wywołać pozytywne emocje z nim
związane i skłonić konsumenta do jego zakupu.

Zatem w

centrum działania

marketingu sensorycznego znajduje się ludzki mózg i jego pięć zmysłów. Każdy
człowiek odbiera doświadczenia zmysłowe subiektywnie (można to nazwać logiką
doświadczeń) fakt ten wynika z tego, że za pomocą swoich zmysłów (każdego
364
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z osobna lub wszystkich razem) doznaje i interpretuje doświadczenia zmysłowe
w sposób indywidualny, charakterystyczny dla siebie365.
Aromamarketing to jedna z koncepcji marketingowych opierająca się na bodźcach
węchowych i wykorzystywaniu roli jaką odgrywają w podejmowaniu decyzji przez
człowieka. Marketing zapachowy dołączył do wachlarza marketingu sensorycznego,
gdy odkryto powiązania pomiędzy właściwie dobranym zapachem, a konkretnym
zachowaniem pracownika czy tez klienta. Dzięki marketingowi zapachu klient może
rozróżniać daną firmę lub jej produkt po zapachu, tak jak na przykład święta Bożego
Narodzenia nie koniecznie kojarzy się z konkretnym miejscem, ale z konkretnym
zapachem: choinki, pomarańczy czy piernika. Tak samo konkretny aromat może
przypominać klientowi o danym produkcie , czy przywoływać wspomnienie
o przyjemnie spędzonych chwilach w danym salonie kosmetycznym. Marketing
zapachowy powinien wspomagać tradycyjne działania marketingowe, dlatego
odpowiednio dobrane aromaty powinny towarzyszyć nie tylko obiektom handlowo –
usługowym, ale także powinny towarzyszyć organizowanym wydarzeniom firmowym ,
drukowanym materiałom promocyjnym, czy wizytówkom i papierowi firmowemu366.
Zapachy posiadają działanie relaksujące, poprawiają samopoczucie, zwiększają
wydajność pracowników poprzez poprawę ich koncentracji i kreatywności, inne
natomiast mają za zadanie neutralizację nieprzyjemnych zapachów takich jak dym
papierosowy czy pot. W aromamarketingu znajdują zastosowanie takie grupy
kompozycji zapachowych jak367:
- kompozycje pobudzające, odświeżające, motywujące do działania, poprawiające
koncentrację (są to aromaty limonki, cytryny, drzewa różanego, mięty) – zalecane
w biurach, pomieszczeniach seminaryjnych i szkoleniowych, a także w halach
produkcyjnych),
- kompozycje uspokajające, harmonizujące, zmysłowe – zalecane w hotelach,
gabinetach lekarskich, miejscach spędzania wolnego czasu oraz poczekalniach,
- kompozycje stymulujące, dodające energii (kompozycje korzenne i żywiczne),
365
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- zapachy apetyczne – (m.in. cynamon, wanilia, melon, arbuz, kawa, wiśnia,
truskawka, banan, czekolada, migdały, świeże pieczywo itd.) zapachy te, głównie
owocowe, działają orzeźwiająco, dodają energii, poprawiają koncentrację, pobudzają
i motywują do działania oraz nadają aromatyzowanemu miejscu niebanalny
charakter,
- zapachy perfumeryjne – to kompozycje, które kojarzą się nam ze znanymi,
eleganckimi i wysokiej jakości perfumami. Nuty zapachowe z tej grupy znakomicie
nadają się do lokali, którym chcemy nadać atmosferę elegancji, bogactwa, prestiżu. - zapachy naturalne – (drzewa, kwiaty, rośliny korzenne) – działają kojąco, nadają
pomieszczeniu wyjątkowy nastrój, kojarzą się z ciepłem i domową atmosferą. Klienci
czują się rozluźnieni i zrelaksowani, są mniej zdenerwowani, a tym samym bardziej
wyrozumiali i komunikatywni,
- zapachy wyjątkowe – zapachy, które kojarzą się nam z daną porą roku, świętami,
np. szarlotka z cynamonem, piernik – pomieszczenie aromatyzowane zapachem
piernika, powoduje, że wczuwamy się w nastrój nadchodzących świąt Bożego
Narodzenia,
- zapachy indywidualne – tworzone na specjalne zamówienie klienta w zależności od
jego potrzeb i gustów,
- neutralizatory – coraz częściej przy tworzeniu kompozycji zapachowych brana jest
pod uwagę również konieczność neutralizacji zapachów niepożądanych. Polega to
głównie na wprowadzeniu domieszek, zmieniających charakter zapachu lub
zmniejszających jego uciążliwość. Na rynku dostępne są 4 podstawowe ich typy:
przeciwko zapachom i oparom kuchennym, do obszarów sanitarnych, do dymu
papierosowego, przeciw innym nieprzyjemnym zapachom. Neutralizatory znajdują
zastosowanie m.in. w restauracjach, pubach, kawiarniach i dyskotekach, gdzie
podnoszą komfort przebywania w tych miejscach.
Aromatyzowanie powierzchni może odbywać się za pomocą różnych technologii.
Urządzenia najczęściej emitują zapach na zasadzie suchej lub zimnej dyfuzji.
W przypadku pierwszego rozwiązania zapach podawany jest z zasobników, które
zawierają materiał nasączony olejkiem zapachowym. Przy zimnej dyfuzji olejek pod
wysokim ciśnieniem podawany jest bezpośrednio w powietrze lub do kanałów
wentylacyjnych. Urządzenia różnią się między sobą w zależności od tego, czy są
używane do tworzenia wysp zapachowych, czy też do budowania klimatu na całej
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powierzchni obiektów. W przypadku nowych obiektów o aromatyzacji powinno się już
pomyśleć na etapie inwestycyjnym. Wówczas jest to uzupełnienie systemów
nawiewowych czy klimatyzacyjnych. W oddanych i już użytkowanych inwestycjach
pozostaje jedynie aromatyzowanie lokalne, czyli tzw. wyspy zapachowe. Urządzenia
oparte na zimnej dyfuzji

to w chwili obecnej najbardziej zaawansowane

technologicznie rozwiązanie dostępne na świecie. Zimna dyfuzja polega na
przekształceniu kompozycji zapachowej do postaci płynnej na tzw. mikromgiełkę
o wielkości cząsteczek od 0,2 do mikrometra. Mikromgiełka z ogromną łatwością
łączy się z cząsteczkami powietrza i rozchodzi na duże przestrzenie, a na opadanie
w warunkach próżni o 1 metr potrzebuje 12–14 godzin. Powoduje to, że zapach
długo utrzymuje się w powietrzu.368.
Zapach może być różnie odbierany przez kobiety i mężczyzn, niektóre zapachy
uważa się za bardziej kobiece inne za bardziej męskie, dodatkowo kobiety mają
większą zdolność do rozpoznawania zapachów i są wrażliwsze na niektóre z nich.
Dlatego też warto dopasować rodzaj zapachu do grupy docelowej. Wpływ aromatu
na klienta odbywa się podświadomie co daje przewagę marketingowi zapachowemu
nad tradycyjnym marketingiem opartym na zmyśle wzroku i słuchu. W marketingu
zapachu ważny jest sam zapach, jego dostosowanie do miejsca, ale także jego
intensywność, od której również zależy wpływ na danego człowieka. Poszczególne
osoby posiadają większą lub mniejszą wrażliwość na zapachy, dlatego też wrażenia
powstające na skutek zapachu mogą być bardzo zróżnicowane. To co dla jednych
pachnie ładnie dla drugich może być przykrym doświadczeniem, dlatego też pewnym
ograniczeniem wykorzystania aromamarketingu jest duży subiektywizm w odbieraniu
tych bodźców369.

Podsumowanie
Narzędzi oddziaływania na zmysły człowieka są coraz częściej wykorzystywane
przez przedsiębiorców. Prowadzi się coraz więcej badań dotyczących dotarcia do
podświadomości człowieka, ponieważ większość procesów i decyzji dotyczących
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określonych zachowań odbywa się podświadomie . W związku z tym umieszczanie
doświadczeń klienta w centrum strategii przedsiębiorstwa pozwala lepiej zrozumieć
odczucia klientów powstające w związku z przedsiębiorstwem, a tym samym
skuteczniej

oddziaływać

na

zachowania

nabywcze.

Do

kluczowych

celów

realizowanych poprzez bodźce zmysłowe zalicza się wyróżnienie się na tle
konkurencji, motywowanie konsumentów do spróbowania produktu i jego zakupu
oraz kreowanie unikalnej wartości wynikającej ze zrozumienia oczekiwań nabywców .
Świadome

wykorzystanie

potencjału

aromamarketingu

wymaga

dogłębnej

znajomości reguł dotyczących tego wciąż jeszcze nowego obszaru promocji. Klienci
doświadczają otaczającej ich przestrzeni w sposób całościowy (odbierają ją
wszystkimi zmysłami), a więc jeśli stworzona zostanie przestrzeń zakupowa
w sposób świadomy wykorzystując wszystkie aspekty marketingu sensorycznego
można wywołać u konsumentów pozytywne doznania kojarzone z daną firmą, marką,
czy konkretnym przedmiotem. Jednak pisząc o możliwościach wykorzystania
aromamarketingu nie można nie wspomnieć o tym, iż coraz częściej pojawiają się
głosy, iż jest to koncepcja dość kontrowersyjna, a nawet że jest to pewien rodzaj
manipulacji. Ponieważ oddziałując na ludzki zmysł powonienia, wpływamy na
podświadome zachowania człowieka.
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Agnieszka Synowiec370

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W PROCESIE ZARZĄDZANIA (ALGORYMY
GENETYCZNE I ALGORYTMY MRÓWKOWE )

Streszczenie: Zdolność do tworzenia innowacji i ich wykorzystywania uznaje się za jeden
z czynników budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Dzięki wdrażaniu innowacyjnych
rozwiązań możliwe staje się zaspokojenie przez przedsiębiorstwo potrzeb klientów, lub kształtowanie
nowych. Do innowacyjnych rozwiązań należą niewątpliwie algorytmy genetyczne i mrówkowe
z powodzeniem stosowane między innymi w naukach o zarządzaniu. W tym opracowaniu podjęto
próbę umiejscowienia algorytmów genetycznych i algorytmów mrówkowych w naukach o zarządzaniu
oraz ukazania ich jako instrumentu zajmującego istotne miejsce w tworzeniu społeczeństwa
innowacyjnego, opartego na wiedzy i nowych technologiach. Na podstawie literatury przedmiotu
dotyczącej wykorzystania algorytmów genetycznych i algorytmów mrówkowych w naukach
o zarządzaniu możliwe jest wskazanie poszczególnych grup problemów, w których znalazły one swoje
miejsce zastosowania do ich rozwiązywania.
Słowa kluczowe: algorytmy genetyczne, algorytmy mrówkowe, zarządzanie, wiedza, innowacje,
nowe technologie,

Wprowadzenie
Siłą napędową konkurencji jest niewątpliwie innowacja. Innowacje przyczyniają się
do postępów jakie wykazuje dana organizacja, a innowacyjność przedsiębiorstw to
innowacyjność całej gospodarki. Celem tego rozdziału jest zaprezentowanie
innowacyjnych rozwiązań jakimi są algorytmy genetyczne i algorytmy mrówkowe,
jako przydatnych narzędzi analizy danych wykorzystywanych w zarządzaniu na
podstawie przeprowadzonego przeglądu literaturowego.
Algorytmami

ewolucyjnymi

poszukiwania rozwiązania
rozwiązań)

naśladuje

nazywane

są

algorytmy,

w

których

sposób

(czy też poszukiwania przestrzeni potencjalnych

różnego

rodzaju

procesy

zachodzące

w

środowisku

naturalnym. Specyficznym rodzajem algorytmów ewolucyjnych są algorytmy
genetyczne ich idea została zapożyczona z nauk przyrodniczych, a konkretnie
z genetyki, która opisuje zjawiska doboru naturalnego i dziedziczenia. Mechanizmy
doboru naturalnego i dziedziczenia zapewniają przetrwanie osobników najlepiej
370
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przystosowanych do danego środowiska i eliminują osobniki słabo przystosowane
lub

nieprzystosowane.

Te

osobniki

które

przetrwają

przekazują

informację

genetyczną pokoleniu potomnemu. Natomiast krzyżowanie informacji genetycznej
otrzymanej

od

organizmów

rodzicielskich

prowadzi

do

coraz

lepszego

przystosowania się osobników kolejnych pokoleń do otoczenia. Coraz lepsze
przystosowywanie się osobników w każdym kolejnym pokoleniu do środowiska,
w którym żyją jest swojego rodzaju procesem optymalizacji. Algorytmy genetyczne
należą do klasy algorytmów stochastycznych, a ich zasada działania polega na
losowym przeszukiwaniu przestrzeni możliwych rozwiązań, kierunek poszukiwań
określany

jest

poprzez

wykorzystanie

reguł

probabilistycznych.

Optymalne

rozwiązanie wyznaczane jest na drodze ewolucji grupy początkowych propozycji
rozwiązań371. Można więc powiedzieć, że algorytmy genetyczne służą do
optymalizacji pewnych funkcji lub procesów i mogą być stosowane przy dowolnych
problemach, dla których uda się skonstruować funkcje oceniającą rozwiązania.
Algorytmy mrówkowe powstały w wyniku obserwacji kolonii żywych mrówek, które
są owadami społecznymi. Zachowanie się mrówek może determinować przetrwanie
całej kolonii, dlatego w kolonii owadów społecznych nie jest ważne przetrwanie
pojedynczego osobnika, ale całej kolonii mrówek. Owady żyjące w dużych
społecznościach (mrówki, pszczoły) budzą zainteresowanie naukowców ze względu
na fakt wysokiego ustrukturyzowania kolonii w stosunku do prostoty pojedynczego
osobnika. Szczególnie interesujące wydaje się szukanie przez mrówki najkrótszej
drogi z mrowiska do pożywienia, a także fakt dostosowywania się mrówek do nowo
zaistniałej sytuacji, na przykład szukanie nowej najkrótszej drogi do pożywienia
w momencie gdy stara droga przestaje spełniać swoją funkcję. Mimo swojej nazwy
algorytmy mrówkowe nie są algorytmami z punktu widzenia definicji algorytmu, gdyż
ta mówi, że algorytm powinien zwracać zawsze poprawne rozwiązanie problemu .
Natomiast algorytmy mrówkowe ze względu na swoją charakterystykę nie gwarantują
zawsze optymalnego rozwiązania, jednak w polskiej literaturze tematu przyjęła się
taka nazwa tego zagadnienia, dlatego też i autorka tego opracowania będzie
stosowała taką nazwę.

371
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1. Budowa i zasada działania algorytmów genetycznych (AG)
Dzięki doborowi naturalnemu organizmy ewoluowały na Ziemi przystosowując się
z każdym pokoleniem coraz lepiej do otaczającego środowiska naturalnego.
Podobny sposób doskonalenia został zaaplikowany do rozwiązywania zadań
optymalizacyjnych i nazwano go algorytmem ewolucyjnym.

Obecnie algorytm

genetyczny zalicza się do grupy algorytmów ewolucyjnych, jest to rodzaj algorytmu
przeszukującego przestrzeń alternatywnych rozwiązań problemu w celu wyszukania
rozwiązań najlepszych. Algorytmy genetyczne były już z powodzeniem stosowane
w zadaniach optymalizacji takich jak wytwarzanie trasy połączeń kablowych,
harmonogramowanie, sterowane adaptacyjne, rozgrywanie gier, modelowanie
poznawcze,
innych372.

zadania związane z transportem, zadanie komiwojażera i wielu
Przy

rozwiązywaniu

rzeczywistych

problemów

z

zastosowaniem

algorytmów genetycznych można wyróżnić dwie fazy postępowania: I fazę wstępną
polegającą na sprecyzowaniu problemu i dostosowaniu go do terminologii, oraz
utworzenie początkowej populacji; II fazę poszukiwania rozwiązań. Fazę wstępną
rozpoczyna ustalenie zakresu zmienności i dokładności rozwiązań, następnie należy
zdefiniować ograniczenia i określić reprezentację osobników. Każdy osobnik to
określony ciąg kodowy – chromosomem reprezentującym określone wartości
zmiennych decyzyjnych. Kolejnym etapem tej fazy jest zdefiniowanie funkcji
przystosowania, określenie rozmiaru populacji, sposobu i prawdopodobieństwa
krzyżowania, oraz mutacji. Faza II składa się z oceny osobników, procesu reprodukcji
oraz zastosowania operatorów genetycznych, następnie dokonuje się selekcja
losowa osobników do puli rodzicielskiej. Wyselekcjonowani rodzice podlegają
procesowi krzyżowania i mutacji. Wszystkie etapy fazy II są powtarzane dopóki nie
uzyska się satysfakcjonującego rozwiązania.

373

Do opisu algorytmów genetycznych

zapożyczono terminologię stosowaną w genetyce np.: populacja osobników, gen,
chromosom, allele, genotyp, fenotyp itd. Populacja ma stały rozmiar, a w kolejnych
cyklach ewolucji wszystkie chromosomy podlegają wymianie na nowe (rodzicielskie
są całkowicie zastępowane przez potomne). Chromosom to ciąg bitów, każdy
pojedynczy bit jest odpowiednikiem pojedynczego genu, czyli każdy chromosom
składa się z liniowo uszeregowanych genów, które mogą występować w pewnej
372
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liczbie odmian zwanych Allelami. Locus to pozycja wskazująca miejsce położenia
danego genu w chromosomie. Genotyp to zespół chromosomów. W algorytmach
genetycznych przyjmuje się, że osobniki są haploidalne tzn. są wyposażone
w pojedynczy chromosom.

Fenotyp jest zestawem wartości odpowiadających

danemu genotypowi, czyli jest zbiorem parametrów zadania (rozwiązaniem, punktem
przestrzeni

poszukiwań).

Proces

wyboru

osobników

poddawanych

ocenie

przeprowadzany jest według określonych kryteriów, a te kryteria opisane są funkcją
oceny (funkcją przystosowania, funkcja celu). Funkcja oceny jest miarą jakości
danego osobnika w populacji, pozwala ocenić stopień przystosowania osobnika. Na
tej podstawie wybiera się osobniki najlepiej przystosowane z populacji, zgodnie
z ewolucyjną zasadą przetrwania najlepiej przystosowanych osobników. Ma ona
duży wpływ na poprawne działanie AG i musi być poprawnie określona. Selekcja
osobników do krzyżowania następuje na drodze losowania metodą koła ruletki,
pojedynczej selekcji turniejowej, podwójnej selekcji turniejowej, czy selekcji rangowej.
Selekcja ma na celu określenie ile par „rodziców” należy ze sobą skrzyżować.
Operacja

krzyżowania

(Rys.

jest

1)

najbardziej

charakterystyczną

cechą

algorytmów genetycznych, polega na losowym przecięciu dwóch chromosomów
w jednym punkcie (lub w wielu – krzyżowanie wielopunktowe) i zamianie
podzielonych części między chromosomami. W ten sposób powstają dwa nowe
chromosomy potomne374.
Rysunek 1. Model operacji krzyżowania375
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Wierzchon S.T., Sztuczne systemy immunologiczne. Teoria i zastosowania, Akademicka Oficyna
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Rolą krzyżowania jest wymiana pomiędzy osobnikami części chromosomów,
natomiast mutacja powoduje niewielkie modyfikacje pojedynczych osobników.
Operacja mutacji polega na zamianie na przeciwny losowo wybranego genu (bitu) –
mutacja jednopunktowa (wielopunktowa – gdy zamieniamy losowo wiele genów).
W klasycznym algorytmie genetycznym operacja mutacji zachodzi dość rzadko, co
jest analogią zaczerpniętą ze świata organizmów żywych. W AG operacje mutacji
mogą zachodzić zarówno na populacji osobników rodzicielskich, jak i na populacji
potomnej. Rozwiązaniem postawionego problemu jest najlepiej przystosowany
osobnik z ostatniej populacji (najlepszy wynik z całej populacji). Należy z góry
określić warunek zatrzymania ewolucji (warunek końcowy) może to być np.
uzyskanie osobnika o wystarczająco dobrych parametrach, lub koniec ewolucji może
się zakończyć po z góry określonej maksymalnej liczbie powtórzeń.

3. Zasada działania algorytmu mrówkowego (AM)
Mrówki jako owady żyjące w koloniach są w stanie ze sobą współpracować dla
dobra całej kolonii, która jest w stanie rozwiązywać skomplikowane problemy
znacznie lepiej niż pojedynczy osobnik. Potrafią odnaleźć najkrótszą drogę
z mrowiska do pożywienia, ponieważ przemieszczając się pozostawiają na drodze
ślad feromonowy, który jest odczytywany przez kolejne mrówki. Drogę z mrowiska
do źródła pożywienia obrazuje

rys 2a, w momencie pojawienia się przeszkoda

na drodze mrówek, chcąc dotrzeć do pożywienia statystycznie połowa mrówek skręci
w

prawo,

a

druga

połowa

skręci

w

lewo

(rys

2b).

Te

mrówki,

które

będą przemieszczały się po krótszej drodze szybciej odnajdą wcześniejszy
ślad feromonowy, co spowoduje, iż na krótszej drodze odłoży się więcej
feromonu

w

jednostce

czasu,

a

ponieważ

prawdopodobieństwo

wyboru

drogi rośnie wraz ze stężeniem feromonu na niej, to większość mrówek
wybierze właśnie ta drogę (rys 2c).
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Rysunek 2. Trasa mrówek z mrowiska do źródła pożywienia376
a)

b)

c)

Ta zdolność mrówek została wykorzystana w informatyce do optymalizacji
rozwiązań problemów algorytmicznych377. Algorytmy mrówkowe to stosunkowo nowe
rozwiązanie

w

dziedzinie

obliczeń

inteligentnych,

znalazły

zastosowanie
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Synowiec A., Sztuczne sieci neuronowe (SSN), algorytmy genetyczne(AG) i algorytmy
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w rozwiązywaniu takich problemów jak: alokacja zasobów, harmonogramowanie,
problem komiwojażera, problem plecakowy 378.

3.1. Zastosowanie algorytmów mrówkowych w procesie zarządzania
Zarówno algorytmy genetyczne jak i algorytmy mrówkowe znajdują szerokie
zastosowanie w

problemach związanych z optymalizacją. Optymalizacja jest to

wyznaczenie spośród dopuszczalnych rozwiązań danego problemu rozwiązania
najlepszego ze względu na przyjęte kryterium (wskaźnik) jakości (np. koszt, zysk,
niezawodność).
Konkurencyjność przedsiębiorstwa zależy między innymi od podejmowania
trafnych decyzji w krótkim czasie związanych z bilansowaniem możliwości
produkcyjnych firmy z potrzebami klienta. Złożoność problemu harmonogramowania
sprawia, że przy wykorzystaniu algorytmów dokładnych liczba iteracji wzrasta
wykładniczo wraz ze wzrostem liczby zadań. Dlatego tez do harmonogramowania
projektów proponuje się w szczególności algorytmy rojowe (np. algorytmy
mrówkowe), ponieważ pozwalają one na znalezienie zadowalającego rozwiązania
w zadanym przedziale czasowym i przy danych ograniczeniach zasobowych 379,380,381.
Algorytmy mrówkowe także mogą być wykorzystywane

z powodzeniem do

zarządzania transportem (na przykład w gospodarstwach rolnych, gdzie duże
znaczenie ma organizacja i synchronizacja systemu fizycznego przepływu surowców
od producentów do konsumentów)382, są używane także do rozwiązywania takich
problemów jak optymalizacja rozkładu obciążenia w chmurze obliczeniowej 383,

378

Zar Chi Su Su Hlaing, May Aye Khine, An Ant Colony Optimization Algorithm for Solving Traveling
Salesman Problem, IPCSIT vol.16 (2011) IACSIT Press, Singapore, 2011 International Conference on
Information Communication and Management, s. 54-59.
379
Marcińczyk
B.,
B.
Skołud,
Harmonogramowanie
z
ograniczeniami
projektów
współbieżnych,pozyskane
ze
strony
http://docplayer.pl/3737588-Harmonogramowanie-zograniczeniami-projektow-wspolbieznych.html stan na dzień 03.05.2016.
380
Ruey-Maw Chen,and Shih-Tang Lo, Using an Enhanced Ant Colony System to Solve ResourceConstrained Project Scheduling Problem, International Journal of Computer Science and Network
Security, Vol.6 No.11, 2006, s. 75-84.
381
Filo G., Zastosowanie algorytmów mrówkowych w rozwiązaniu problemu szeregowania zadań,
Technika Czasopismo Techniczne, zaszyt 7, 2011, s. 135-140.
382
Zduńczuk J., Przystupa W., Wykorzystanie algorytmów genetycznych i mrówkowych w problemach
transportowych, Inżynieria Rolnicza 7, 2008, s. 237-243.
383
MishraR., Jaiswa A., Ant colony Optimization: A Solution of Load balancing in Cloud, International
Journal of Web & Semantic Technology, Vol.3, No.2, April 2012, s.33-50.
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szacowania popytu na energię elektryczną384, czy do zarządzania ruchem lotniczym
i rozwiązywania problemów związanych z kolizyjnością w ruchu lotniczym 385.
Natomiast

algorytmy

genetyczne

zapewniają

skuteczne

mechanizmy

przeszukiwania dużych przestrzeni rozwiązań. Przykładem problemu optymalizacji
może być zarządzanie harmonogramem pracy załóg samolotów. Każdego dnia
załodze jest przydzielony czas pracy składający się z jednego lub więcej
powiązanych ze sobą lotów i spełniający ograniczenia dotyczące na przykład
maksymalnego całkowitego czasu spędzonego w powietrzu, minimalnego czasu
wypoczynku między lotami itp. W celu minimalizacji wypłacanej załogom kwoty
wynagrodzenia. Ważnym obszarem zastosowań algorytmów ewolucyjnych jest także
zarządzanie harmonogramowaniem i planowaniem procesów przemysłowych 386,
prognozowanie popytu387. Algorytmy genetyczne mogą być także z powodzeniem
stosowane do zarządzania projektami388, zarządzania transportem389, mogą być
wykorzystywane

w zagadnieniach związanych z finansami (do prognozowania

zysków przedsiębiorstwa, symulacji rynku akcji, modelu gracza na rynku akcji,
optymalizacji portfela akcji, szacowania ryzyka ubezpieczenia, wykrywania oszustw
finansowych w Bank of America, modelowanie rynków finansowych) 390,391,392.

Podsumowanie
W tym opracowaniu na podstawie przeglądu literaturowego, przedstawiono zasadę
działania oraz wybrane możliwości aplikacyjne w procesie zarządzania takich
innowacyjnych narzędzi analizy danych, jak algorytmy genetyczne i algorytmy
mrówkowe. Dokładne opisanie każdego z wymienionych algorytmów, jego zasady
384

Duran Toksari M., Ant colony optimization approach to estimate energy demand of Turkey, Energy
Policy 35, 2007, s. 3984–3990.
385
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działania i różnych zastosowań niestety nie jest możliwe w jednym opracowaniu,
gdyż są to bardzo złożone zagadnienia, jednak autorka podjęła próbę przedstawienia
tylko

wybranych

możliwości

charakterystycznych

zastosowań

dla

procesu

zarządzania. Zasada działania zarówno algorytmów genetycznych jak i algorytmów
mrówkowych została zaczerpnięta z rozwiązań, które są stosowane od bardzo
dawna przez naturę. Zarówno algorytmy genetyczne jak i algorytmy mrówkowe
znajdują szerokie zastosowanie w

problemach związanych z optymalizacją.

W obecnych czasach, w stale zmieniającym się środowisku optymalizacja
i innowacyjne rozwiązania są kluczem do sukcesu organizacji. W wielu artykułach
i

rozprawach

naukowych

zostało

udowodnione,

że

algorytmy

genetyczne,

jak i algorytmy mrówkowe są dobrymi metodami do zastosowania w zagadnieniach
związanych z optymalizacją i sterowaniem procesami, jednak obecnie największe
nadzieje wśród teoretyków i praktyków wzbudzają tzw. systemy hybrydowe, których
działanie opiera się na wzajemnym wzmocnieniu działania dwóch lub więcej
elementów, prowadzące do osiągnięcia maksymalnego efektu. Dokonujący się
szybki postęp w wielu dziedzinach życia, jak i stale rosnąca liczba innowacyjnych
rozwiązań, powodują, iż można zakładać, że zastosowań algorytmów mrówkowych
i genetycznych będzie coraz więcej .
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Ewa Sobczak

ANALIZA KOMPARATYSTYCZNA INSTYTUCJI MEDIACJI W SPRAWACH
CYWILNYCH W POLSCE I W NIEMCZECH
Streszczenie:
Mediacja stanowi alternatywny sposób rozstrzygania spraw cywilnych w stosunku do sądowego
sposobu ich rozstrzygania. W założeniach ustawodawcy przyjęto, że konstrukcja przepisów
dotyczących mediacji powinna być prosta, nieskomplikowana, aby stanowiła sama przez się zachętę
do rozwiązywania sporów cywilnych w ten sposób. Chodzi w szczególności o ułatwienie stronom
dochodzenia roszczeń w sprawach cywilnych, szybkość ich załatwiania oraz taniość tego
postępowania. Istota mediacji polega na tym, że mediator, jako osoba postronna pomaga
(pośredniczy) stronom w rozwiązaniu ich sporu. Jednak nie jest łatwo uchwycić ją w ramy definicyjne,
ponieważ napotyka wielopłaszczyznowe problemy pod kątem metodologicznym. Niniejsze
opracowanie przedstawia komparatystyczny aspekt mediacji w sprawach cywilnych w Polsce
i Niemczech. W szczególności różnice oraz podobieństwa, podstawy prawne ich funkcjonowania
i cechy charakterystyczne
Słowa kluczowe:
mediacja, polubowne rozwiązywanie sporów, mediacja cywilna, mediator w Niemczech,

Wprowadzenie
Strony mogą zawrzeć ugodę przed mediatorem we wszystkich sprawach,
w których zawarcie ugody jest dopuszczalne. Atrakcyjność dla stron takiego właśnie
rozwiązania sporu polega również na tym, że ugoda zawarta przed mediatorem ma
po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem.
Instytucję

mediacji

w

sprawach

cywilnych

wprowadzono

do

Kodeksu

postępowania cywilnego nowelizacją z dnia 28 lipca 2005r.393. Fenomen mediacji
istnieje w Niemczech od dawna. Jednak w dniu 26 lipca 2012r. weszła w życie
ustawa o mediacji (Mediationsgesetz), art. 1 ustawy w sprawie promowania mediacji
i innych procedur pozasądowego rozstrzygania sporów z dnia 21 lipca 2012r.,
opublikowanej w Bundesgesetzblatt I. Był to pierwszy akt prawny formalnie
regulujący w Niemczech usługi mediacyjne. W tym akcie ustawodawca definiuje
mediację jako „postępowanie oparte na wzajemnym zaufaniu, w którym każda ze
stron zarówno wspólnie, jak i samodzielnie stara się o dobrowolne zakończenie
sporu przy udziale jednego lub kilku mediatorów”394.
Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1438).
394
Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung – ustawa z dnia 21 lipca 2012 r. o promocji mediacji i innych postępowań alternatywnego
393
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Jednocześnie

ustawa

ta

wdraża

europejską

dyrektywę

mediacyjną

do

niemieckiego porządku prawnego, a przytoczona definicja jest zbliżona do regulacji
zawartej w art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia
21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych
i handlowych395. Zgodnie z zawartą w niej definicją ustawową „mediacja” oznacza
zorganizowane postępowanie o dobrowolnym charakterze, bez względu na jego
nazwę lub określenie, w którym przynajmniej dwie strony sporu próbują same
osiągnąć porozumienie w celu rozwiązania ich sporu, korzystając z pomocy
mediatora. Postępowanie takie może zostać zainicjowane przez strony albo może je
zaproponować lub zarządzić sąd lub nakazać prawo państwa członkowskiego.
Zakres niemieckiej ustawy o mediacji wykracza poza wymogi zawarte w europejskiej
dyrektywie. Dyrektywa ustala jedynie zasady dla rozwiązywania transgranicznych
sporów cywilnych i handlowych, podczas gdy niemiecka ustawa o mediacji obejmuje
swoim zakresem wszystkie rodzaje mediacji w Niemczech, bez względu na formę
sporu i miejsce pobytu spierających się stron.
1. Mediacja międzynarodowa.
Analizę komparatystyczną należy rozpocząć od płaszczyzny międzynarodowej,
ponieważ mediacja międzynarodowa stanowi próbę rozwiązania sporu przez strony
sporu międzynarodowego poprzez ugodę z pomocą neutralnego podmiotu
trzeciego396. Zatem kryterium wyodrębnienia pojęcia mediacji międzynarodowej
stanowi określone przez spór międzynarodowy wyodrębniony w oparciu o miejsce
zamieszkania

stron

konfliktu

(spór

uznaje

się

za

spór

o

charakterze

międzynarodowym, gdy przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub
zwykłe miejsce pobytu w innym państwie niż państwo miejsca zamieszkania lub
zwykłego miejsca pobytu którejkolwiek z pozostałych stron). W szeregu państw
europejskich i poza Unią Europejską istnieją jednolite przepisy odnoszące się do
mediacji krajowych i transgranicznych, zastosowanie prawa właściwego jednak będą
określać ogólne reguły.

rozwiązywania sporów, Federalny Dziennik Ustaw I 2012, s. 1577.
Dz.Urz. L Nr 136 z dnia 24 maja 2008r.
396
K. Weitz, K. Gajda – Roszczynialska, Alternatywne metody rozwiązywania sporów ze szczególnym
uwzględnieniem mediacji, (w:) Mediacja w sprawach gospodarczych, red. A. Torbus, Warszawa
2015, s. 43.
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Mediacja międzynarodowa jest w ostatnim czasie poddana instytucjonalizacji,
czego przykładem jest np. regulamin koncyliacji UNCITRAL (UNCITRAL Conciliation
Rules 1980) z 1980 r., regulamin ADR Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu
z 2001 r. czy Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa
Handlowego (UNCITRAL), która przyjęła dnia 24 czerwca 2002 r. ustawę modelową
o międzynarodowej koncyliacji handlowej (UNCITRAL Model Law on International
Commercial Conciliation)397.
Proces instytucjonalizacji wprowadził do porządku Unii Europejskiej definicję
legalną terminy mediacji. W art. 3 pkt. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/52/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach
cywilnych i handlowych398, uregulowana iż „mediacja obejmuje zorganizowane
postępowanie bez względu na jego nazwę lub określenie, w którym przynajmniej
dwie strony sporu korzystają z pomocy osoby trzeciej w celu osiągnięcia
porozumienia dotyczącego rozwiązania ich sporu, bez względu na to, czy
postępowanie to zainicjowały same strony, sąd – zaleceniem lub zarządzeniem, czy
też jest ono prowadzone na podstawie szczególnych przepisów prawa krajowego
państwa członkowskiego”. Zaznaczyć należy, iż definicja ta odnosi się wyłącznie do
mediacji w sprawach cywilnych oraz handlowych w aspekcie transgranicznym.
Oznacza to, iż spór uznaje się za transgraniczny gdy przynajmniej jedna ze stron ma
miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w innym państwie członkowskim niż
państwo

miejsca

zamieszkania

lub

zwykłego

miejsca

pobytu

którejkolwiek

z pozostałych stron w dniu, w którym: strony postanowiły skorzystać z mediacji po
zaistnieniu

sporu,

sąd

postanowił

o

przeprowadzeniu

mediacji,

obowiązek

skorzystania z mediacji wynika z prawa krajowego; lub do celów art. 5 strony
zachęcono do skorzystania z mediacji. Przy czym do celów art. 7 (poufność mediacji)
i 8 (wpływu mediacji na bieg terminu przedawnienia) rozszerzono pojęcie
transgraniczności i za spór o charakterze transgranicznym uznaje się również spór,
w przypadku którego postępowanie sądowe lub arbitrażowe przeprowadzane po
zakończeniu mediacji między stronami zostało wszczęte w innymi państwie
członkowskim niż państwo, w którym strony mają miejsce zamieszkania lub zwykłe
miejsce pobytu w dniu, o którym mowa w ust. 1 lit. a), b) lub c).
397

Ibidem, s. 911.
Dz. Urz. UE 2008 L 136/3.
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Mediacja na gruncie ww. dyrektywy obejmuje mediację prowadzoną przez
sędziego, jeśli jest on odpowiedzialny za postępowanie sądowe dotyczące danego
sporu. Jednocześnie nie dotyczy prób podejmowanych przez sąd bądź sędziego
rozstrzygającego spór w toku postępowania sądowego dotyczącego sporu. Sama
definicja mediacji ma charakter funkcjonalny, ogólny oraz uniwersalny. Natomiast
w literaturze przedmiotu wskazuje się, na jej trzy podstawowe elementy: mediacja
jest postępowaniem (tj. zorganizowanym zespołem czynności prowadzonym w razie
wystąpienia sporu), z dobrowolnym udziałem stron sporu (element zgody w ramach
autonomii woli stron), a także udziałem osoby trzeciej, w celu zawarcia ugody399.
W państwach członkowskich Unii Europejskiej implementacja dyrektywy nastąpiła
w

ramach

systemu

dualistycznego

bądź

monistycznego.

Istotą

systemu

monistycznego jest to, że uregulowania prawne mediacji są tożsame dla mediacji
krajowych i mediacji transgranicznych. Zazwyczaj pochodną tego faktu jest to, że
uregulowania te stosuje się także w stosunku do mediacji międzynarodowych.
System ten wprowadzono w krajach bałtyckich w tym w Polsce i Niemczech. Z kolei
istotą systemu dualistycznego jest to, że uregulowania mediacji są różne dla mediacji
krajowych i transgranicznych. System ten występuje np. w Austrii, Grecji, krajach
skandynawskich oraz Holandii.
2. Osoba mediatora na tle regulacji prawnych w Niemczech i Polsce
Ustawa o promocji mediacji i innych metod alternatywnego rozwiązywania
konfliktów w Niemczech400 w art. 1 § 1 określa mediację „jako poufne
i zorganizowane postępowanie, prowadzone przez strony z pomocą jednej albo
większej ilości mediatorów dobrowolnie i na własną odpowiedzialność, w ramach
którego strony dążą do polubownego rozwiązania konfliktu”. Wyróżnia się trzy
rodzaje mediacji. Mediacja może być prowadzona niezależnie od postępowania
sądowego (mediacja pozasądowa- mediacja umowna), podczas postępowania
sądowego poza sądem (mediacja przysądowa – mediacja, do której kieruje sąd) lub
podczas postępowania sądowego przed sędziego, który nie jest upoważniony do
399

R. Morek, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/EC z 21 maja 2008r. w sprawie
niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych, (w:) Europejskie prawo
procesowe cywilne i kolizyjne, pod red. P. Grzegorczyka i K. Weitza, Warszawa 2012, s. 283;
K. Weitz, K. Gajda – Roszczynialska, Alternatywne metody rozwiązywania sporów ze szczególnym
uwzględnieniem mediacji, (w:) Mediacja w sprawach gospodarczych, red. A. Torbus, Warszawa
2015, s. 43.
400
Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen
Konfliktbeilegung. Vom 21.07.2012.

187

orzekania w tym postępowaniu (mediacja sędziowska – mediacja przed sędzią
pojednawczym).
W Polsce natomiast możemy wyróżnić mediację pozasądowa, w której strony
nawiązują kontakt z mediatorem i proszą go o pomoc w rozwiązaniu konfliktu zanim
trafi on do sądu, oraz mediację sądową, gdzie strony zostają skierowane do mediacji
przez sędziego.
Analizy komparatystycznej wymaga osoba mediatora. W niemieckim prawie profil
osobowy mediatora może być różny. Zgodnie z definicją, mediatorem może być
każda osoba, nawet dziecko. Przykładem tego jest tzw. „Peer-Mediation”, w ramach
której osoby nieletnie w ramach mediacji pomagają równolatkom rozwiązywać
konflikty w grupie czy chociażby tzw. „rozjemca sporu” w szkołach jest uczniem.
Zawód mediatora nie jest reglamentowany, a tytuł „mediator” nie jest chroniony
prawnie, zatem nie podlega ochronie. Obecnie w Niemczech panuje swoboda
świadczenia usług i jest wielu mediatorów.
Ustawa o mediacji z 2012r. wprowadziła pojęcie „sędziego ugodowego”, który jest
sędzią zawodowym. Sędzia ugodowy nie może rozstrzygać sprawy, a sprawa
mediacyjna trafia do niego na mocy postanowienia sądu rozstrzygającego spór, za
zgodą stron. Sędzia ugodowy przechodzi krótkie szkolenie z zakresu psychologii,
wobec stron działa jak mediator, w przypadku porozumienia strony mogą przed nim
zawrzeć

ugodę,

która

po

nadaniu

jej

klauzuli

wykonalności

jest

tytułem

wykonawczym.
Ustawa określa minimalne wymagania stawiane mediatorom, ale nie zawiera
szczególnych wymogów prawnych, od których uzależnione byłoby prawo do
wykonywania zawodu mediatora. Nie stawia mediatorom żadnych wymogów co do
konieczności

posiadania

określonego,

kierunkowego

wykształcenia

czy

nie

wprowadza także obowiązku podnoszenia kwalifikacji. Jednak zawiera regulacje
prawne

dotyczące kształcenia mediatorów, zwłaszcza w zakresie technik

negocjacyjnych i komunikacyjnych. Zgodnie z § 5, większość mediatorów musi odbyć
dodatkowe w szkolenie. Natomiast na niemieckim rynku mediatorów obowiązuje
zasada specjalizacji, co oznacza iż mediatorzy specjalizują się w konkretnej
dziedzinie prawnej np. cywilnej, karnej, prawa pracy. Istnieją także organizacje
zrzeszające mediatorów, np. Bundesverband der Mediation e.V., założony w 1992r.
Zgodnie z § 6 ustawy wynikają kompetencja Ministra Sprawiedliwości do określenia
w rozporządzeniu szczegółów kształcenia oraz szkolenia mediatorów.
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Każdy z mediatorów jest osobiście odpowiedzialny za kompetentne oraz rzetelne
przeprowadzenie mediacji, tym sam decyduje o konieczności nabycia doświadczenia
i odbycia szkolenia zawodowego. Przy wykonywaniu swych obowiązków mediator,
który nie zapewni fachowego przeprowadzenia mediacji, naraża się na konsekwencje
wynikające z faktu złego spełnienia świadczenia, do którego zobowiązał się,
zawierając ze stronami umowę o przeprowadzenie mediacji401. Zgodnie z art. 1 § 3 V,
mediator jest obowiązany, na żądanie stron, poinformować je o swoim wykształceniu,
kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu w zakresie przeprowadzania mediacji.
Mediator ma obowiązek przestrzegania uzgodnionych przez strony zasad
postępowania. Mediator jest zobowiązany do zachowania poufności, o ile przepisy
ustawy nie stanowią inaczej. Powinien być bezstronny. Sama cecha poufność odnosi
się do wszelkich informacji, o których mediator dowiedział się w związku
z wykonywaniem swojej funkcji. Mediatorowi przysługuje, zgodnie z § 383 I 6 ZPO,
prawo odmowy składania zeznań.
Na mocy implementacji art. 7 dyrektywy, mediatora można zwolnic z obowiązku
zachowania dyskrecji, jeżeli:
1) ujawnienie treści porozumienia zawartego w wyniku mediacji jest konieczne dla
wykonania lub egzekucji tego porozumienia;
2) ujawnienie informacji jest pożądane ze względu na konieczność zachowania
porządku i bezpieczeństwa publicznego, w szczególności jeżeli istnieje poważne
zagrożenie dobra dziecka lub w celu zapobieżenia poważnemu naruszeniu prawa do
fizycznej lub psychicznej integralności człowieka;
3) chodzi o powszechnie znane fakty lub fakty, które ze względu na swoje znaczenie
nie wymagają utrzymania w tajemnicy. Ujawnienie tajemnicy zawodowej ze względu
na zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa publicznego są uzasadnione, jeżeli
naruszeniu takiemu nie można zapobiec w inny sposób, jak tylko na drodze
ujawnienia

poufnych

informacji.

W

takich

przypadkach

mediator

powinien

poinformować o swoim zamiarze, chyba że działanie takie stanowiłoby zagrożenie
dla dobra dziecka.
W polskim prawie w zakresie mediacji cywilnych, a więc m.in. mediacji rodzinnych
i gospodarczych, prawo nie określa precyzyjnie kryteriów jakie musi spełniać

401

A. Banaszewska, Mediacja w sprawach cywilnych w Republice Federalnej Niemieccharakterystyka obecnego stanu prawnego oraz projektu ustawy mediacyjnej, Kwartalnik ADR,
nr 3, 2011, s. 16.
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mediator, a wymagania stawiane mediatorom są sformułowane w sposób ogólny,
podobnie jak w niemieckiej regulacji.
Zgodnie z art. 183[2] kodeksu postępowania cywilnego: § 1. Mediatorem może być
osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni
z praw publicznych. Art. 436 (dot. mediacji w sprawach rozwodowych) § 3.
Mediatorami mogą być także kuratorzy sądowi oraz osoby wskazane przez rodzinne
ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne. § 4. Jeżeli strony nie uzgodniły osoby
mediatora, sąd kieruje je do mediacji prowadzonej przez mediatora, o którym mowa
w § 3, albo do stałego mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną i umiejętności
praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych. Mediatorem
nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.
Mediatorem może być zatem każda osoba pełnoletnia spełniająca powyższe dwa
warunki, bez względu na wykształcenie, płeć, pochodzenie i narodowość. Na
przeszkodzie w wyborze osoby mediatora nie stoi również pokrewieństwo lub
powinowactwo z jedną ze stron lub z obiema stronami. W związku z powyższym
mediator nie rozstrzyga sporu, nie ma zatem żadnych uprawnień władczych
w stosunku do stron. Celem jego działania jest jedynie dążenie do zawarcia ugody
przez strony. Dlatego też ustawodawca nie wprowadził ograniczeń co do wyboru
mediatora (z wyjątkiem sędziego państwowego). Przepisy o mediacji nie przewidują
też możliwości wyłączenia mediatora. Stały mediator może odmówić prowadzenia
mediacji tylko z ważnych powodów, o których jest obowiązany niezwłocznie
powiadomić strony, a jeżeli strony do mediacji skierował sąd - również sąd402.
Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie
mogą prowadzić listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Wpis na listę
wymaga wyrażonej na piśmie zgody mediatora. Informację o listach mediatorów oraz
ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgowego.
W szczególności, przepisy o mediacji w sprawach cywilnych nie przewidują
żadnych szczególnych ograniczeń ze względu na wiek mediatora, ani na rodzaj
przygotowania do prowadzenia mediacji (nie określa się wykształcenia czy
niezbędnych szkoleń)403.
W praktyce, ze względu przede wszystkim na potrzebę zapewnienia wysokiej
402

A. Arkuszewska, M. Bosacka, [w:] red. J. Olszewski, Sądownictwo polubowne i mediacja,
Warszawa 2008, s. 157.
403
M. Żurawska, Mediacja jako metoda rozwiązywania indywidualnych i zbiorowych sporów pracy, [w:]
red. E. Gmurzyńśka, R. Morek, Mediacja. Teoria i praktyka, Warszawa 2014, s. 356.
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jakości

mediacji

oraz

potrzebę

doprecyzowania

wymogów

ustawowych,

szczegółowe wymagania stawiane mediatorom określają wewnętrzne regulacje
ośrodków mediacyjnych. Przykładem takiej wewnętrznej regulacji są standardy
Stowarzyszenia

Mediatorów

Rodzinnych

(www.smr.org.pl),

zgodnie

z którymi mediator rodzinny powinien odbyć cykl szkoleniowy obejmujący minimum
80 godzin. Od ich spełnienia zależy wpis na listę mediatorów danego ośrodka
mediacyjnego. Ponadto kwalifikacje, wykraczające poza minimum wynikające
z ustawy, są również często brane przez sądy, które kierują sprawy do mediacji
w ramachtzw. mediacji sądowych.
Szkolenia z mediacji, obejmujące m.in. zagadnienia prawne, są oferowane
przez różne organizacje, których oferta różni się tak pod względem cenowym
jak i programowym.
W Niemczech funkcjonuje szczególny rodzaj mediacji, jakim jest mediacja sądowa.
Odbywa się ona w ramach będącego już w toku postępowania sądowego. Taka
forma mediacji istnieje od 2002 r. i jest praktykowana m.in. w Dolnej Saksonii.
Mediację sądową prowadzi mediator będący sędzią, który nie prowadzi danego
postępowania sądowego, natomiast pracuje w okręgu danego sądu. Sędzia taki
przechodzi wcześniej krótkie przeszkolenie dotyczące mediacji; w okręgu Wyższego
Sądu Krajowego Celle, składa się ono z trzech modułów po trzy dni każdy, w okresie
trzech miesięcy – przede wszystkim według metod Harvarda i Himmelsteina(metoda
Harvarda zorientowana jest bardziej na biznes, zaś Himmelsteina – na terapię).
Sędzia prowadzący mediację sądową nie jest określany „mediatorem”, ale
„Güterichter- sędzią ugodowym”. Ten sędzia nie jest sędzią polubownym czy sędzią
pokoju, ale jest pełnoprawnym sędzią mianowanym przez prezydium sądu do
pełnienia roli sędziego ugodowego. Powołanie na to stanowisko odbywa się
w ramach podziału zadań sędziowskich. W mediacjach niemieckich sędzia ugodowy
występuje

w

sądownictwie:

cywilnym,

rodzinnym,

pracy,

administracyjnym,

społecznym, administracyjno-finansowym i patentowym. Nie występuje natomiast
w sprawach karnych. Sędziowie działają w I i w II instancji z wyjątkiem sądownictwa
finansowego, które ma jedynie dwie instancje. Sędziów ugodowych nie ma również
na poziomie Sądów Najwyższych, ani w sądownictwie karnym404. Sędzia ugodowy

404

K. Reinhold, O mediacji w Niemczech, Iustitia 2015, Nr 4. Przykład, który powołuje K. Reinhold jest
Sąd Krajowy (odpowiednik okręgowego) Landgericht Berlin, który ma ok. 350 sędziów, w tym 14
sędziów ugodowych; Oberlandesgericht Celle Wyższy Sąd Krajowy z 90 sędziów 8, łącznie
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w przeważającej mierze wykonuje obowiązki sędziego rozstrzygającego i z tego
powodu należy rozgraniczyć te dwa zawody. Jako sędzia ugodowy sędzia pracuje
rzadko, ponieważ pracuje zawsze sam, nie pracuje w składzie kolegialnym ani we
współpracy z innymi mediatorami. Sędzia ugodowy nie jest sędzią także stanie
spoczynku. Co najważniejsze sędzia ugodowy nie dokonuje rozstrzygnięć, a jest
natomiast kimś więcej niż mediator, ponieważ stosować wszystkie metody
zakończenia sporu, w tym mediację405.

Podsumowanie
Mediacja

stanowi

niekonfliktową

formę

rozwiązywania

sporów.

Oznacza

pośredniczenie w sporze bezstronnej osoby trzeciej, mające głównie na celu dojście
do porozumienia zwaśnionych stron. Dotyczy ona stosunków prywatnoprawnych:
rodzinnych, gospodarczych, cywilnych czy pracowniczych, jak również prawa
karnego czy administracyjnego.
W toku rozważań wskazane zostały różnice i podobieństwa w postępowaniu
mediacyjnym w prawie cywilnym w Niemczech i Polsce. W tym celu podjęta została
analiza prawnoporównawcza rozwiązań przyjętych na gruncie prawa polskiego
i niemieckiego. Bowiem specyficzny charakter postępowania mediacyjnego opiera
się przede wszystkim na jego swoistych zasadach, które również zostały przybliżone.
Wskazano na rozróżnienie mediacji pozasądowej (ogólnej) i sądowej. Co do
mediacji ogólnej wskazano, że prowadzą ją mediatorzy bez certyfikatu i mediatorzy
z certyfikatem, działający jako samodzielni przedsiębiorcy. Rynek mediatorów
w Niemczech jest duży, zatem obowiązuje zasada specjalizacji (funkcjonują np.
stowarzyszenia mediatorów, np. Bundesverband der Mediation e.V. i MiKK e.V
w Berlinie, Mediacje w Sprawach Konfliktów Międzynarodowych Związanych
z

Dziećmi

,

które

współpracuje

z

Federalnym

Urzędem

Sprawiedliwości

Bundesamtem für Justiz jako organem centralnym).

z prezesem sądu, to sędziowie ugodowi; Landgericht Stade z 32 sędziów 5, łącznie z prezesem
sądu, to sędziowie ugodowi; Amtsgericht Hannover Sąd Rejonowy z 110 sędziów 8, łącznie z
prezesem sądu, to sędziowie ugodowi; Amtsgericht Cuxhaven z 6 sędziów, 1, dyrektor sądu, jest
sędzią ugodowym.
405

K. Reinhold, O mediacji.., s. 191.
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Mediacja jest rozwiązaniem przyszłościowym, służy porozumieniu społecznemu,
przyśpiesza rozwiązywanie sporów, wzmacnia odpowiedzialność osobistą stron za
wynik postępowania. W Niemczech cieszy się dużym uznaniem, jest także
akceptowana zarówno przez sędziów, jak i adwokatów, o czym świadczy orzeczenie
Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (Bundesverfassungsgericht) z dnia 14
lutego 2007 r.406, zgodnie z którym: „W państwie prawa preferuje się polubowne
rozwiązanie sporu (za porozumieniem), a nie rozstrzyganie sporu przez sąd”.
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Ewa Sobczak

MEDIACJA JAKO SZANSA NA ODCIĄŻENIE SĄDÓW- ANALIZA REGULACJI
PRAWNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2016R.

Streszczenie: Z dniem 1 stycznia 2016 roku zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 10 września
2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania
sporów, której głównym celem jest zachęcenie stron do polubownego rozwiązania sporu przed
skierowaniem sprawy do sądu lub w toku postępowania sądowego. Zatem od tego momentu sądy
mają obowiązek dążyć do ugodowego załatwienia sprawy oraz namawiać strony do podjęcia mediacji
na każdym etapie postępowania. Pomimo wprowadzonej nowelizacji, mediacja nadal jest instytucją
dobrowolną i strony nadal mogą nie wyrazić zgody na jej przeprowadzenie.
Słowa kluczowe:
mediacja, polubowne rozwiązywanie sporów, postępowanie mediacyjne, zmiany przepisów w zakresie
mediacji 2016

Wprowadzenie
Z dniem 1 stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy dotyczącej
wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów. Ustawa przygotowana
została

przez

Ministerstwo

Gospodarki

we

współpracy

z

Ministerstwem

Sprawiedliwości. Bazę projektu stanowiły rekomendacje wypracowane przez zespół
ekspertów: sędziów, adwokatów, radców prawnych, mediatorów oraz przedstawicieli
środowisk akademickich. Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych
innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania
sporów407 dnia 24 września 2015 r. została podpisana przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Nowe przepisy w zakresie mediacji zakładają upowszechnienie stosowania
mediacji oraz arbitrażu w sprawach cywilnych. Służyć temu ma wprowadzenie
systemu usprawnień proceduralnych i organizacyjnych, które jednocześnie mają
zachęcać strony do prób polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem
sprawy do sądu bądź w toku postępowania sądowego a także zapewnić wysoką
jakość usług mediacyjnych.

407

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem
polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. 2015 poz. 1595).
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Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości główne zmiany dotyczące „nowej”
mediacji to:
- wprowadzenie obowiązku informowania w pozwie czy strony podjęły próbę
polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu. W przypadku,
gdy nie podjęto takiej próby, powód powinien wyjaśnić przyczyny. Ma to na celu
uświadomienie stronom, że każdy spór powinien zostać poprzedzony oceną, czy
sprawa może zostać zakończona polubownie, a także ułatwi sędziemu podjęcie
decyzji o skierowaniu stron do mediacji w toku postępowania sądowego;
- wzmocnienie obowiązku informowania przez sąd o możliwości skierowania sprawy
do mediacji, szczególnie na wstępnym etapie postępowania. Podkreślony został
obowiązek sędziego do dokonania oceny, czy sprawa może zostać rozwiązana
poprzez mediację. Sędzia może nakazać stronom wzięcie udziału w spotkaniu
informacyjnym, na którym uzyskają informację na temat mediacji, albo wezwać
strony na posiedzenie niejawne. Sąd także może skierować strony do mediacji na
każdym etapie sprawy a także więcej niż raz w toku postępowania;
- uporządkowanie kwestii proceduralnych dotyczących mediacji. Strony uzyskają
pierwszeństwo przy wyborze mediatora. Natomiast mediator będzie mógł zapoznać
się z aktami sprawy zaraz po przystąpieniu stron do mediacji. Dane kontaktowe stron
sąd przekaże mediatorowi w jak najkrótszym czasie, a mediacja będzie mogła zostać
wyznaczona na okres do 3 miesięcy;
- jeżeli nie dojdzie do wszczęcia mediacji przedsądowej z powodów niezależnych od
wierzyciela (np. druga strona nie wyrazi zgody na mediację), wierzyciel zachowa
pozytywne skutki związane z przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia, jeżeli
wniesie pozew w terminie 3 miesięcy;
- wprowadzenie wymagań dotyczących kwalifikacji stałych mediatorów w celu
zagwarantowania wysokiej jakości usług. Mediatorzy posiadający odpowiednią
wiedzę i umiejętności będą mogli zostać wpisani na dostępną w Internecie listę
stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego;
- zaliczenie kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd do
kosztów sądowych, co umożliwi zwolnienie osób niezamożnych od kosztów mediacji;
- stworzenie systemu zachęt finansowych dotyczących kosztów sądowych, np.
wniosek o zatwierdzenie ugody pozasądowej zawartej przed mediatorem zostanie
zwolniony od opłaty sądowej. Jeżeli do zawarcia ugody dojdzie przed rozpoczęciem
rozprawy, sąd zwróci stronom całość uiszczonej opłaty sądowej;
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- przy ustalaniu wynagrodzenia adwokata oraz radcy prawnego sąd weźmie pod
uwagę jego zaangażowanie w czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania
sporu również przed wniesieniem pozwu;
-

sąd

uzyska

możliwość

obciążenia

strony,

która

w

sposób

oczywiście

nieuzasadniony odmówiła poddania się mediacji częścią kosztów powstałych na
skutek zdecydowanie nagannego i nielojalnego zachowania strony względem sądu
lub przeciwnika procesowego;
- umocowanie prawne funkcji koordynatora ds. mediacji w sądach okręgowych.
Zadaniem koordynatora będzie zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy
sędziami

i

mediatorami

informacyjnych

a

także

prowadzonych

współpraca

przez

stałych

przy

organizowaniu

mediatorów.

spotkań

Koordynatorem

wyznaczony zostanie sędzia, lider mediacji w swoim środowisku;
- na liście stałych mediatorów prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych na
wniosek mediatora znajdzie się informacja dotycząca wpisu mediatora na listy
prowadzone przez organizacje pozarządowe i uczelnie. Dodatkowa informacja
poszerzy zakres danych dostępnych stronom oraz sędziemu i przyczyni się do
ułatwienia podjęcia decyzji o wyborze mediatora.

1. Opis poszczególnych zmian w zakresie przeprowadzania mediacji
Podstawą prawną mediacji w sporach indywidualnych jest Kodeks postępowania
cywilnego408, który wprowadził tą instytucję nowelizacją z 28 lipca 2005r., która
weszła w życie 10 grudnia 2005r. (Dz.U. nr 172, poz. 1438). Mimo upływu czasu
instytucja mediacji wykorzystywana jest w niewielkim stopniu. Liczba ugód
zawieranych w wyniku postępowania mediacyjnego nie przekracza nawet 1% spraw
cywilnych rozpoznawanych przed polskimi sądami, co wskazuje na potrzebę zmian.
Projektowana regulacja ma zatem na celu udoskonalenie i dostosowanie do
aktualnych potrzeb istniejących regulacji prawnych, biorąc pod uwagę doświadczenia
uzyskane w czasie prawie 10-letniego okresu ich funkcjonowania.
Prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych

408

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2014
poz. 101).
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metod rozwiązywania sporów prowadzone są równolegle z wdrożeniem do polskiego
porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia
21 maja

2013

r. w sprawie

alternatywnych

metod rozstrzygania

sporów

konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy
2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) (Dz. Urz. UE
L 165 z 18.06.2013, s. 63).
Natomiast

zmiany

w

zakresie

postępowań

mediacyjnych,

jak

czytamy

w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania
cywilnego409, koncentrują się wookół następujących zagadnień:
- wzroście liczby postępowań mediacyjnych podejmowanych przed skierowaniem
sprawy do sądu poprzez wprowadzenie obowiązku informowania w pozwie
o próbach pozasądowego rozwiązania sporu przed wszczęciem procesu,
- wzmocnieniu obowiązków informacyjnych sądu,
- podkreśleniu powinności sędziego w zakresie oceny celowości skierowania stron
do mediacji,
- doprecyzowaniu i uporządkowaniu kwestii proceduralnych dotyczących mediacji
w sprawach cywilnych,
- stworzeniu systemu zachęt ekonomicznych dotyczących kosztów sądowych,
- wprowadzeniu usprawnień w zakresie rozliczeń podatkowych związanych m.in.
z zawieranymi ugodami,
- wprowadzeniu regulacji dotyczących kwalifikacji stałych mediatorów, powierzeniu
obowiązku prowadzenia list stałych mediatorów i ich weryfikacji prezesom sądów
okręgowych,
zrównaniu

-

wpływu

ogłoszenia

upadłości

dla

postępowań

przed

sądami

powszechnymi i polubownymi,
- skróceniu postępowań postarbitrażowych,
- wprowadzeniu wyższego standardu dla arbitrów dotyczących ich bezstronności
i niezależności w sprawie.
409

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Druk
sejmowy 3432.
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Pierwszą istotną zmianą, która obowiązuje w Kodeksie postępowania cywilnego
jest obowiązek sądu nakłaniania stron do mediacji uregulowany w art. 10 k.p.c.
W brzmieniu obowiązującym uprzednio uregulowano obowiązek dążenia sądu do
ugodowego załatwienia sprawy w każdym stanie postępowania. Była to norma
ogólnikowa i niezawierająca jednoznacznie

skonkretyzowanych instrumentów

wspierających szanse ugodowego zakończenia sporu na etapie postępowania
sądowego co z kolei skutkuje brakiem jednolitej praktyki sądowej w tym zakresie.
W związku z tym skonkretyzowano nałożony na sąd obowiązek dążenia do
ugodowego załatwienia sporu, który polegać ma w szczególności na nakłanianiu
stron do mediacji. Rola sędziów i sądów w zakresie upowszechniania kultury
polubownego rozwiązywania sporów w społeczeństwie jest nie do przecenienia,
mając na uwadze autorytet i możliwą siłę oddziaływania. Pożądane jest aby, sądy
informowały

o

możliwości

przeprowadzenia

postępowania

mediacyjnego

i korzyściach z niej płynących. Informacje przekazywane stronom przyczynią się do
zwiększenia liczby postępowań mediacyjnych. Jak wynika z doświadczeń krajów,
gdzie mediacje są częściej stosowane, na początkowym etapie rozwoju mediacji to
właśnie sądy i sędziowie najskuteczniej promowali mediację poprzez udzielanie
informacji o niej oraz przez kierowanie stron do mediacji.
Kolejną zmianą jest kwestia wprowadzenie obowiązku informowania już w pozwie
czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania
sporu przed skierowaniem sprawy do sądu ( art. 187 w § 1 pkt 3 k.p.c.). Formalną
częścią każdego pozwu czy wniosku wszczynającego sprawę staje się informacja
o tym czy strony podjęły przedsądowe działania związane z polubownym
rozwiązaniem sporu. W sytuacji, gdy nie zostanie podjęta taka próba rozwiązania
konfliktu, powód czy wnioskodawca będzie musiał wyjaśnić przyczyny rezygnacji.
Ma to na celu uświadomienie stronom, że każdy spór powinien zostać poprzedzony
oceną, czy sprawa może zostać zakończona polubownie, a także ułatwić sędziemu
podjęcie decyzji o skierowaniu stron na spotkanie informacyjne i/lub do mediacji
w toku postępowania sądowego.
Ponadto

wzmocniono

obowiązek

informowania

przez

sąd

o

możliwości

skierowania sprawy do mediacji, szczególnie na wstępnym etapie postępowania (art.
1838 k.p.c.) Sąd będzie mógł skierować strony do mediacji na każdym etapie sprawy
a także więcej niż raz w toku postępowania. Zmiana ta umożliwia sądowi podjęcie
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racjonalnej decyzji uwzględniającej okoliczności konkretnej sprawy. Do mediacji
strony będą kierowane w sytuacji, gdy w sposób oczywisty sprzyjało to będzie
ugodowemu załatwieniu sprawy. Natomiast postanowienie kierujące strony do
mediacji może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
Mediacji nie prowadzi się, jeżeli strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub
doręczenia jej postanowienia kierującego strony do mediacji nie wyraziła zgody na
mediację.

Przewodniczący

informacyjnym

dotyczącym

może

wezwać

polubownych

strony
metod

do

udziału

rozwiązywania

w

spotkaniu

sporów,

w

szczególności mediacji. Takie spotkanie może prowadzić sędzia, referenda
rz sądowy, urzędnik sądowy, asystent sędziego lub stały mediator. Spotkanie
informacyjne ma stanowi dodatkową formę zachęcenia do mediacji lub wyboru
innego

rodzaju

metody

pozasądowego

rozwiązywania

sporów.

Sposób

przeprowadzenia spotkań informacyjnych może być zróżnicowany i zależeć od
indywidualnych możliwości organizacyjnych w poszczególnych sądach. Przed
pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę przewodniczący dokonuje
oceny czy skierować strony do mediacji. W tym celu przewodniczący, jeżeli zachodzi
potrzeba wysłuchania stron, może wezwać je do osobistego stawiennictwa na
posiedzeniu niejawnym. Taka zmiana eksponuje sędziowski obowiązek dokonania,
w każdym indywidualnym przypadku, wszechstronnej oceny, czy sprawa nadaje się
do mediacji i czy mediacja może pomóc stronom w polubownym rozwiązaniu sporu.
W ten również sposób sędzia uzyskuje możliwość osobistego zachęcenia stron do
mediacji.
Dokonano także zmian w zakresie terminów prowadzenia mediacji, która będzie
mogła zostać wyznaczona na okres do 3 miesięcy, a nie jak do tej pory do
1 miesiąca. Zawsze jednak na wniosek stron lub z innych ważnych powodów sąd
może przedłużyć termin postępowania mediacyjnego jeżeli będzie to sprzyjać
ugodowemu załatwieniu sprawy. Ponadto czasu trwania wówczas mediacji nie wlicza
się do czasu trwania postępowania sądowego. W dotychczasowym stanie prawnym
ustawodawca w żaden sposób nie ingerował w sposób prowadzenia mediacji,
pozostawiając to wiedzy i doświadczeniu mediatora. Dokonując zmian ustawodawca
zdecydował się jednak na dodanie art. 1833a k.p.c., który stanowi, że mediator
prowadzi mediację, wykorzystując różne metody zmierzające do polubownego
rozwiązania sporu, w tym poprzez wspieranie stron w formułowaniu przez nie
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propozycji ugodowych, lub na zgodny wniosek stron może wskazać sposoby
rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące.
Następną istotną zmianą jest wzmocnienie zasady poufności postępowania
mediacyjnego. Rozszerzono krąg osób, które zobowiązane są do zachowania
tajemnicy

faktów,

o

których

dowiedziały

się

w

związku

z

prowadzonym

postępowaniem mediacyjnym. Podkreślić jednak należy, że w mediacji mogą brać
udział również inne osoby: profesjonalni i nieprofesjonalni pełnomocnicy stron,
członkowie rodzin, pracownicy przedsiębiorcy, eksperci. Objęcie zachowania
obowiązkiem tajemnicy mediacji innych osób biorących udział w mediacji, w tym
również stron, stanowi wzmocnienie zasady poufności mediacji, a w konsekwencji
podniesie poziom zaufania do mediacji.
Na mocy art. 1838 § 3 k.p.c. zawarto bardzo istotny zapis, który zezwala na
przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w postępowaniu upominawczym oraz
nakazowym. Mediację będzie można prowadzić w sprawach upominawczych
i nakazowych, w których skutecznie wniesiono zarzuty. Do tej pory było to
niemożliwe. Dzięki temu sędzia uzyska większą swobodę przy podejmowaniu decyzji
o kierowaniu stron do mediacji, jeżeli po przeanalizowaniu okoliczności sprawy uzna
to za celowe.
Kwestia przedawnienia również została znowelizowana. Jeżeli nie dojdzie do
wszczęcia mediacji przedsądowej z powodów niezależnych od wierzyciela (np. druga
strona nie wyrazi zgody na mediację), wierzyciel zachowa pozytywne skutki
związane z przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia, jeżeli wniesie pozew
w terminie 3 miesięcy od dnia: w którym mediator lub druga strona złożyli
oświadczenie powodujące, że mediacja nie została wszczęta albo następnego po
upływie tygodnia od dnia doręczenia wniosku o przeprowadzenie mediacji, gdy
mediator lub druga strona nie złożyli takiego oświadczenia. Artykuł 183 6 § 3 k.p.c.
przewiduje sytuację, w których nie dochodzi do wszczęcia mediacji, mimo czynności
podjętych prawidłowo przez wierzyciela i powoduje niepewność wierzyciela, co do
tego sytuacji prawnej w niemożliwym przez niego do przewidzenia czasie. Ten okres
braku

niepewności,

czy

nastąpiło

wszczęcie

mediacji

i

przerwanie

biegu

przedawnienia był niemożliwy do precyzyjnego oznaczenia, pomimo dbałości
wierzyciela o właśnie interesy.
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Ta zmiana ma na celu umożliwienie wierzycielowi, który zawarł umowę
o mediację lub doręczył wniosek o wszczęcie mediacji mediatorowi stałemu
uniknięcia

przedawnienie

roszczenia

w

sytuacji,

w

której

składa

wniosek

o przeprowadzenie mediacji, ale do wszczęcia mediacji ostatecznie nie dochodzi ze
względu na brak zgody drugiej strony lub mediatora, tzn. z powodu okoliczności, na
które wierzyciel nie miał wpływu.
Przepisy regulujące mediację cywilną nie stawiały dotychczas przed mediatorami
praktycznie żadnych wymogów, ponieważ zgodnie z art. 183 2 k.p.c. § 1mediatorem
może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych
korzystająca w pełni z praw publicznych. § 2. Mediatorem nie może być sędzia. Nie
dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.
Nie ma zatem cenzusu wieku czy wykształcenia, nie ma także obowiązku odbycia
szkoleń bądź praktyk, co oznacza, iż każdy kto ukończył osiemnasty rok życia może
zostać wpisany na listę mediatorów (oczywiście abstrahując od wyjątków
wcześniejszego

zawarcia

małżeństwa).

Osoba

bez

wykształcenia,

bez

doświadczenia życiowego może pełnić rolę mediatora, bowiem przepisy nie regulują
tych kwestii. Natomiast brak profesjonalizmu w tej grupie społecznej może jedynie
doprowadzić do chaosu prawnego i zdezorganizowania postępowania mediacyjnego,
a potem sądowego.
Pierwotnie ustawodawca nie wprowadził też zróżnicowania w przedmiotowym
zakresie w odniesieniu do mediatorów stałych (wpisanych na listy stałych
mediatorów) i mediatorów ad hoc (powoływanych każdorazowo do prowadzenia
konkretnej mediacji). W doktrynie pojawiły się głosy, iż mediatorów powinny
obowiązywać wymogi do pełnienia funkcji mediatora, podnoszono zbyt liberalne
wymagania, co z kolei niekorzystnie wpłynie na poziom prowadzonych mediacji, co
zahamuje rozwój tej metody rozwiązywania sporów w Polsce410.
Na mocy nowelizacji art. 1832 § 3 k.p.c. w związku z wejściem w życie ustawy
z dnia

września 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem

polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1595), która weszła
w życie dnia 1 stycznia 2016 r. , zadanie prowadzenia list stałych mediatorów zostało
powierzone prezesom sądów okręgowych.

410

R. Morek, Mediacja i arbitraż. Komentarz, Warszawa 2006, Wydawnictwo Beck, s. 47–49.
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Ustawodawca przewidział wymogi dotyczące stałych mediatorów, które zgodnie
z art. 157a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 411
stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która: (1) spełnia warunki określone
w art. 1832 § 1 i 2 k.p.c., (2) ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia
mediacji, (3) ukończyła 26 lat, (4) zna język polski, (5) nie była prawomocnie skazana
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz (6) została
wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.
Jak podkreślano w uzasadnieniu projektu analizowanej ustawy, "ze względu na to,
że sądy kierują strony do mediacji, istnieje obowiązek państwa do zagwarantowania
stronom najwyższej jakości usług świadczonych przez profesjonalnych mediatorów.
Wysokie kompetencje mediatorów będą pozytywnie wpływać na efektywność
mediacji oraz ocenę wykonywanych usług mediacyjnych przez różne środowiska.
Cele te zostaną zrealizowane zarówno przez wprowadzenie warunków, które powinni
spełniać mediatorzy, jak i możliwości ich weryfikacji. (…) Regulacja wpisuje się
w założenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady2008/52/WE z dnia 21 maja
2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych
dotyczące zapewnienia odpowiedniej jakości mediacji (art. 4) oraz informacji
o mediacji dla ogółu społeczeństwa (art. 9). Wprowadzenie przepisów regulujących
prowadzenie list stałych mediatorów przez prezesów sądów okręgowych umożliwi
podniesienie stopnia zaufania sędziów oraz stron postępowania do mediatorów oraz
ułatwi wybór mediatora"412.
Na mocy przepisów, które weszły w życie dnia 01 stycznia 2016r. Będziemy mieli
do czynienia ze: 1) stałymi mediatorami wpisanymi na listy stałych mediatorów
prowadzone przez prezesów sądów okręgowych, 2) mediatorami wpisanymi na listy
prowadzone przez organizacje pozarządowe oraz uczelnie, którzy będą stałymi
mediatorami, 3) mediatorami wpisanymi na listy prowadzone przez organizacje
pozarządowe oraz uczelnie, którzy nie będą stałymi mediatorami oraz 4) mediatorami
ad hoc, nie będącymi stałymi mediatorami, ani też nie wpisanymi na listę
prowadzoną przez organizację pozarządową lub uczelnię413.
411

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2015, poz. 133).
Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 22 maja 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod
rozwiązywania sporów z projektami aktów wykonawczych, druk sejmowy sejmu VII kadencji Nr
3432, pkt II, art. 1, pkt 5, s. 13–14
413
Zob. M. Malczyk, [w:] Góra-Błaszczykowska, KPC. Komentarz, t. I, Legalis 2015, komentarz do art.
2
183 k.p.c.
412
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Podsumowanie
W ostatnich latach obserwowany jest wzrost liczby spraw gospodarczych,
cywilnych czy karnych kierowanych do sądów powszechnych. O ile sam wzrost liczby
sporów jest zrozumiały, ponieważ towarzyszy wzrastającej aktywności gospodarczej
społeczeństwa,

to

jednak

brak

jest

wystarczająco

rozwiniętego

systemu

pozasądowych metod rozwiązywania konfliktów, który mógłby stanowić szybszą
i tańszą alternatywę dla rozstrzygania spraw na drodze sądowej. Mediacja natomiast
jest nową instytucją do której nie zawsze strony są przekonane.
Do polskiego porządku prawnego mediacje w sprawach cywilnych zostały
wprowadzone w 2005 r. Mimo upływu czasu instytucja mediacji wykorzystywana jest
w

niewielkim

stopniu.

Liczba

ugód

zawieranych

w

wyniku

postępowania

mediacyjnego nie przekracza nawet 1% spraw cywilnych rozpoznawanych przed
polskimi sądami, co wskazuje na potrzebę zmian. Zmian, które weszły w życie od
1 stycznia 2016r., jednak czas pokaże ich charakter i czy zostały wprowadzone na
tyle

skutecznie, aby mediacja była sposobem na rozwiązywanie sporów jako

zamiennik postępowania sądowego.
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