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Tematami  46. Sympozjum GAP są nierów-
ności społeczne oraz miejska gospodarka 
okrężna. Na pierwszy rzut oka bloki kom-
pletnie różne, ale jednocześnie mające 
ogromny wpływ na życie człowieka.  Kwe-
stie te postanowili także poruszyć autorzy 
artykułów w 30. Gazecie Sympozjalnej.

Czy nierówności społeczne to tylko Boga-
ta Północ i Biedne Południe, dysproporcje 
między mężczyznami i kobietami? A może 
to także dysproporcje na różnych stanowi-
skach, w innych dziedzinach pracy? Filo-
zoficzny problem kwestii definicji równo-
ści, sprawiedliwości społecznej, mający tak 
ogromny wpływ na postrzeganie przez nas 
świata.  Nierówności to efekt, przyczyna czy 
cecha rozwoju? A może wszystko razem? Co 
z nierównościami społecznymi w mieście? 
Co z miejską gospodarką okrężną? Dla la-
ików to teoretyczny koncept, dla innych no-
woczesny pomysł na rozwój miasta. Czy nas 
na taki model stać, a może należy spojrzeć 

Drodzy Czytelnicy!

Miejska gospodarka okrężna Nierówności społeczne Wariacje na temat

na problem z innej perspektywy niż z pozy-
cji zysków i strat? Dyskutujemy o rozwoju 
miast w których żyje większość Polaków. 
Miasto to byt, który istnieje od wielu tysię-
cy lat, a cały czas ewoluuje, kreując potrze-
by i jednocześnie się do nich dostosowując. 
Przecie w całym kosmosie nie ma rzeczy tak 
zmiennej jak miasto, a rzecz tak zmienna ni-
gdy nie da się ująć ostatecznie 
(Tadeusz Peiper).

Zachęcamy do dalszych przemyśleń po za-
poznaniu się z artykułami młodych studen-
tów-dziennikarzy z Wydziału Gospodarki 
i Administracji Publicznej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim stu-
dentom, którzy postanowili pokazać swoje 
przemyślenia innym. Szczególne wyrazy 
podziękowania kierujemy do wszystkich 
osób ze środowiska GAP, które swoim zaan-
gażowaniem wspierały gazetę na każdym 
etapie jej tworzenia, dbając o jej jak najwyż-
szy poziom. 

Krzysztof Kula
Kinga Warchoł
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Miejska gospodarka okrężna

Koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym 
po raz pierwszy poruszyli dwaj brytyjscy 
ekonomiści zajmujący się środowiskiem 
naturalnym: David W. Pearce i R. Kerry Tur-
ner. W książce Economics of Natural Resour-
ces and the Environment wydanej w 1989 r. 
wskazali, iż tradycyjny, linearny model go-
spodarki opracowany został bez wbudowa-
nej tendencji do recyklingu, co przełożyło 
się na traktowanie środowiska naturalnego 
jako rezerwuaru odpadów. W modelu linear-
nym, opierającym się na uproszczonej zasa-
dzie „weź — wyprodukuj — zużyj — wyrzuć” 
odpady traktuje się wyłącznie jako jeden 
z ostatnich etapów cyklu życia i tworzy się 
produkty, które trafiają na wysypiska śmieci 
lub do spalarni.

Nie wyrzucaj. Wykorzystaj

Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym 
wywodzi się z metody cradle to cradle zakła-
dającej, że produkt nie trafia do kosza po zu-
życiu, ale zostaje w całości ponownie wyko-
rzystany. Tylko bezużyteczne komponenty, 
tzw. odpady resztkowe, przekazywane są do 
spalarni i stanowią źródło alternatywnego 
paliwa, którego spalanie powoduje znaczne 
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz 
związków azotu i siarki do atmosfery aniżeli 
paliwa kopalniane. Najistotniejsze w mode-
lu jest to, aby produkty nie trafiały na wysy-
pisko. Warto jednak podkreślić, że obecnie 
gospodarka cyrkularna nie jest utożsamiana 
wyłącznie z odpadami i recyklingiem. Eko-
nomia współdzielenia (ang. sharing econo-
my), zgodnie z którą „nie trzeba mieć, żeby 
korzystać”, zdobywa coraz więcej zwolen-
ników. Przykładem jest wprowadzenie do 
Trójmiasta dziesięciu samochodów elek-
trycznych działających na zasadzie carsha-
ringu — auta wypożycza się, otwiera i zwraca 
poprzez aplikacje mobilne. Wprowadzenie 
i upowszechnienie takiego rozwiązania nie 
byłoby możliwe bez zastosowania nowocze-
snych technologii, więc przykład ten uka-
zuje, jak istotne w budowaniu nowego typu 
gospodarki jest rozwijanie oraz zastosowa-
nie w biznesie niewyczerpalnych zasobów 
wiedzy i innowacji.

Co na to Unia?

Przejście do gospodarki o obiegu zamknię-
tym stanowi istotny element polityki Unii 

Europejskiej, zmierzającej do stworzenia 
gospodarki zrównoważonej, niskoemisyjnej, 
a przede wszystkim konkurencyjnej na ska-
lę światową. Działania Komisji Europejskiej 
tworzą ramy regulacyjne dla rozwoju nowego 
typu gospodarki oraz przedstawiają konkret-
ne i ambitne działania, które zostaną zreali-
zowane w tym kontekście przed 2020 rokiem.
2 grudnia 2015 r. Komisja Europejska opu-
blikowała komunikat Zamknięcie obiegu 
— plan działania UE dotyczący gospodarki 
o obiegu zamkniętym oraz zaproponowała 
zmiany legislacyjne w dyrektywach doty-
czących odpadów. To zbiór propozycji, któ-
re dotyczą wszystkich etapów cyklu życia 
produktu, i które przyczynią się do przejścia 
wszystkich państw członkowskich Unii 
Europejskiej na model gospodarki okrężnej. 
Aby zminimalizować ilość produktów, które 
nie nadają się do ponownego przetwarzania 
i trafiają na wysypiska, Unia zawarła w ko-
munikacie propozycję ekoprojektowania — 
czyli tworzenia produktów w taki sposób, 
aby były one możliwe do naprawy, moder-
nizacji i recyklingu. Opracowany w tym 
celu niezależny program testowy dokładnie 
zbada proceder celowego skracania żywot-
ności produktów, co pozwoli na identyfiko-
wanie takich praktyk i przeciwdziałanie im 
w przyszłości.

Przedstawiono również wskazówki doty-
czące praktyk w zakresie gospodarowania 
odpadami i efektywnego zarządzania zaso-
bami w sektorze przemysłowym, poprzez 
tworzenie obiegów zamkniętych wewnątrz 
przedsiębiorstw, które będą mogły liczyć 
na wsparcie finansowe w kwocie ponad 650 
mln euro zgodnie z inicjatywą Przemysł 
2020 w gospodarce o obiegu zamkniętym, 
która realizowana jest w ramach Programu 
na rzecz badań i innowacji. Horyzont 2020 
na lata 2016-2017. Komisja Europejska planu-
je również podjęcie działań zapobiegających 
coraz bardziej niepokojącemu zjawisku — 
marnowaniu żywności, poprzez opracowa-
nie wspólnej metodologii pomiaru zasięgu 
tego problemu oraz określenie wskaźników, 
które obecnie nie istnieją.

Kto najbardziej zyska?

Na przejściu do gospodarki o obiegu za-
mkniętym zyska przede wszystkim środo-
wisko naturalne i jego wyczerpywane zaso-

by, jednak zgodnie z założeniami Komisji 
Europejskiej, beneficjentów nowego typu 
gospodarki będzie więcej. Dalsze środki, 
które mają na celu poprawę produktyw-
ności zasobów o 30% do 2030 roku, mo-
głyby przełożyć się na zwiększenie PKB 
prawie o 1% i dodatkowo utworzyć dwa 
miliony nowych miejsc pracy. Przedsię-
biorców, którzy odważą się zmienić mo-
del biznesowy na zgodny z gospodarką 
okrężną, również czekają niebagatelne 
oszczędności. Jak przedstawia raport 
niezależnej organizacji Ellen MacArthur 
Foundation, zamknięcie obiegu produkcji 
pomoże zapewnić europejskim przedsię-
biorstwom ponad 460 mln euro zysku!

Jeżeli prognozy zarówno Komisji Euro-
pejskiej, jak i niezależnych instytucji oka-
żą się trafne, gospodarka okrężna ułatwi 
stworzenie nieprzerwanej produkcji i kon-
sumpcji, co pozwoli na połączenie realiza-
cji globalnych celów środowiskowych ze 
stałym wzrostem gospodarczym. Istotny 
jest również fakt, że działania Unii Euro-
pejskiej w tym kontekście ułatwią gospo-
darkom wdrożenie takich działań, które 
pozwolą na odejście od tradycyjnie pojmo-
wanych wartości w biznesie, jak zysk, brak 
zaufania, szybkie transakcje oraz kreowa-
nie potrzeb klientów, pozwolą zaś na przej-
ście do biznesu opartego na wartościach 
etycznych, środowiskowych i dążącego do 
wykorzystywania niewyczerpalnych za-
sobów wiedzy oraz innowacji.

Katarzyna Majcherczyk
I rok studiów 
uzupełniających magisterskich GAP
Członek KN GAP

Warto się bić o 460 mln zysku

Gospodarka okrężna jest odpowiedzią na globalny kryzys ekonomiczny i środowi-
skowy. Konsekwentne przestrzeganie jej zasad ma za zadanie pomóc stawić czoła 
ogromnemu problemowi, który dotyczy kończących się zasobów naturalnych oraz 
rosnącej w zastraszającym tempie ilości odpadów. Zanim jednak model ten na stałe 
wpisze się w życie kraju oraz poszczególnych miast, warto zrozumieć, czym jest 
gospodarka okrężna i jakie możliwości stwarza mieszkańcom, przedsiębiorcom 
i administracji publicznej.

Źródła:
ellenmacarthurfoundation.org
ec.europa.eu/environment/circular-economy/im-
plementation_report_annex.pdf
ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-
and-investment/towards-circular-economy_pl
Źródło grafiki:
creativemarket.com
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Szukamy sposobów na to, by maksymalnie 
przedłużyć życie wytworzonych dóbr. Kon-
cepcja „weź — wyprodukuj — zużyj — wyrzuć” 
nie skupia się tylko i wyłącznie na samym 
procesie zagospodarowania odpadów, ale 
uwzględnia też wszystkie etapy poprzedza-
jące ten moment, czyli: projektowanie, pro-
dukcję, konsumpcję, segregację. A jednym 
ze sposobów na „ponowne życie” śmieci jest 
właśnie upcykling.

Czym jest upcykling i czym różni się on od 
recyklingu?

Odpowiedź na to pytanie jest krótka: up-
cyklingiem wchodzimy na wyższy po-
ziom recyklingu. Oba pojęcia wzajemnie 
się przenikają i odnoszą się do ponowne-
go zagospodarowania wyprodukowanych 
odpadów, jednak upcykling polega na wy-
tworzeniu produktu, którego wartość jest 
znacznie wyższa od wartości surowca, 
z którego został przetworzony. Tym spo-
sobem, twórczo wykorzystując stare me-
ble, butelki, puszki, banery reklamowe czy 
ubrania, tworzymy nowe, estetyczne, użyt-
kowe i wysokowartościowe produkty.

Idea upcyklingu została zaprezentowana 
po raz pierwszy przez Riemanna Verlaga 
w 1999 r., natomiast rozpowszechnili ją 
William McDonough oraz Michael Braun-
gart w 2002 r. w książce pt. Cradle to Cra-
dle: Remaking the Way We Make Things. 
Autorzy propagują w niej zastosowanie 
zmian w produkcji przemysłowej tak, by 
uczynić ją bardziej ekologiczną. Uznając, 
że recykling jest słuszny, ale upcykling jest 
tak modny, jak i słuszny.

Śmieciowy pomysł na biznes

Tworzenie nowych rzeczy ze śmieci stało 
się dla wielu przedsiębiorców inspiracją 
i źródłem dochodów. Najczęściej upcykling 
odnajdziemy w branży meblarskiej oraz pro-
dukcji elementów wystroju wnętrz. Twórcy, 
rzemieślnicy i artyści kreują z przedmio-
tów o znikomej wartości małe dzieła sztuki. 
Spod ich rąk wychodzą wyjątkowe lampy, 
świeczniki czy rzeźby. Tego typu produk-
ty chętnie kupowane są przez osoby, które 
chcą mieć w domu coś unikatowego, posia-
dającego „duszę”, a nie kolejny komercyjny 
mebel, który później znajdą w domu co dru-
giego sąsiada. Jednak nie tylko prywatni 

klienci zaopatrują się w takie przedmioty. 
Upcykling bowiem ma niezwykły potencjał 
marketingowy, który z powodzeniem wy-
korzystują firmy na całym świecie. Przy-
kładowo firma, która aranżując swoje biura 
wykorzystała meble stworzone z odpadów, 
pokazuje swoim klientom, że nie tylko mówi 
o trosce o środowisko, ale faktycznie przy-
czynia się swoimi działaniami do poprawy 
jego jakości. Jest to z powodzeniem wyko-
rzystywane przez działy PR największych 
globalnych korporacji.

Równie znaczącym graczem na rynku prze-
twarzania odpadów jest świat mody. Nie-
gdyś zdominowany przez naturalne futra, 
dziś skłania się w stronę ochrony środowi-
ska i tworzenia równie ekskluzywnych pro-
duktów, ale z troską o naturę i ekosystem. 
I tak, angielska projektantka mody Stella 
McCartney stworzyła kolekcję ze śmie-
ci zebranych z dna oceanu1, firma Trashki 
produkuje torebki z banerów reklamowych, 
a meksykańska firma Ecoist wyczarowuje 
paski i biżuterię z papierków po cukier-
kach, opakowań po chipsach czy etykiet 
napojów2. Na polskim podwórku również 
przyjęły się idee przetwarzania odpadów, 
w celu zwiększania ich wartości. Mieliśmy 
okazję oglądać na wybiegach w Krakowie 
i Łodzi modelki w ubraniach z folii ogrod-
niczej, kartonu, zapałek czy starych taśm 
VHS. Ogólnoświatowy trend tworzenia 
mody ze śmieci nazwano trashion.

W ostatnich latach chyba najpopularniej-
szym i najprostszym przykładem wyko-
rzystania upcyklingu w biznesie są meble 
wykonane z palet. Niezwykle modny obec-
nie element wystroju kawiarń, barków czy 
domowych sypialni. Największą popular-
ność zyskały zrobione w ten sposób ramy 
łóżek, stoliki, siedziska, a także kuferki na 
drobiazgi. Wartość starej, przeznaczonej do 
wyrzucenia palety jest niewielka, natomiast 
ceny mebli z nich stworzonych sięgają na-
wet kilku tysięcy. Oczywiście jeśli mówimy 
o produktach stworzonych przez profesjo-
nalistów i projektantów. Tutaj konieczne jest 

1 http://mashable.com/2017/06/07/stella-mccart-
ney-ocean-plastic/, data dostępu:  12.11.2017 r.

2 https://inhabitat.com/sustainable-style-eco-
ist-handbags-inhabitat-shop/, data dostępu: 
12.11.2017 r.

poruszenie innej zalety upcyklingu — mo-
żemy stosować go sami! Bazując na wcze-
śniejszych przykładach, w Internecie roi się 
od inspiracji na to, jak we własnym domu, 
przy użyciu nieskomplikowanych narzędzi 
możemy stworzyć piękne meble ogrodowe, 
stoliki kawowe czy półki, wykorzystując pa-
lety pozyskane ze sklepów, czy magazynów. 
Upcykling bowiem jest doskonałą formą za-
bawy. Sami zaczynamy rozkręcać, rozcinać, 
malować to, co wyrzucilibyśmy do kosza.

Upcykling, czyli zrób to sam!

Internet jest skarbnicą wiedzy i inspiracji 
w zakresie ponownego wykorzystywania 
rzeczy, które zalegają u nas w domu. Wy-
starczy poszperać na blogach czy kanałach 
YouTube, by odnaleźć materiały zatytułowa-
ne „Zrób to sam” (ang. do it yourself, w skró-
cie DIY). Tym sposobem, zamiast iść na ła-
twiznę i wymieniać stare meble na nowe, 
możemy niewielkim nakładem odświeżyć 
starą komodę, czy przerobić stolik tak, by 
wyglądał bardziej nowocześnie. I tak, albo 
przerabiamy to co już mamy, nadając przed-
miotom bardziej designerski charakter, albo 
tworzymy coś zupełnie nowego, jak np. orga-
nizer biurkowy ze starych szklanek, lampion 
z butelki po winie, czy piękne podkładki pod 
kubek z rolek po papierze toaletowym. Tym 
samym dajemy upust naszej fantazji, kre-
atywności, rozwijamy zdolności twórcze, 
by później z dumą oznajmiać znajomym, że 
kolczyki, które mamy na sobie, zrobiłyśmy 
ze słomek do napojów.

Najpiękniejsze w upcyklingu jest to, że ku-
pując rzecz stworzoną z odpadu otrzymuje-
my nowy, wyjątkowy produkt z duszą i hi-
storią. Ożywiamy odpady nadając im nowe 
znaczenie. Pozwalamy wyżyć się artystom, 
tworzącym dla nas przedmiot, którego nie 
ma nikt inny i który jest niepodrabialny. 
W końcu sami możemy tworzyć, bo ograni-
cza nas tylko nasza wyobraźnia!

Upcykling — niezwykłe życie
zwykłych śmieci

II rok studiów 
uzupełniających magisterskich GAP
Wiceprezes KN GAP

Beata Siekierska

Gospodarka światowa w głównej mie-
rze oparta jest na zasadzie „weź — wy-
produkuj — zużyj — wyrzuć”. Od lat 
dostrzega się jednak, że zasada ta jest 
nieekonomiczna (ostatni etap przyspa-
rza same koszty), ale przede wszystkim 
nieekologiczna. I tak, dzięki narasta-
jącej presji, aby nasze działania były 
jak najbardziej przyjazne środowisku, 
wprowadzono zupełnie nowe podej-
ście określane gospodarką o obiegu za-
mkniętym.

Źródła grafiki:
louisescarlett.tumblr.com
popshugar.com
etsy.com
the-universe-inside-your-
-mind.blogspot.com
pick.mydesy.com
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I tak właśnie narodził się upcykling. Upcy-
kling to idea pozwalająca przetworzyć odpa-
dy w taki sposób, aby powstały z nich pro-
dukty o wartości wyższej niż wytworzone 
z nich same surowce. Upcykling to damskie 
torebki z węży strażackich, paski z opon sa-
mochodowych, meble z zużytych palet i dłu-
ga lista przedmiotów, które są nie tylko eko-
logiczne, ale posiadają też ciekawy design. 
Obecnie nie tylko projektanci ubrań, czy bi-
żuterii inspirują się ekologią, coraz częściej 
zdarza się to też projektantom wnętrz oraz 
architektom. Myśląc o budowie wymarzone-
go domu, swoją uwagę skupiamy na dużych 
marketach budowlanych, nie zdając sobie 
sprawy z tego, że materiały budowlane ota-
czają nas z każdej strony.

A przecież dane statystyczne GUS podają, 
że w 2016 roku w Polsce na jednego miesz-
kańca przypadało średnio 303 kg śmieci. 
I tak w naszych czterech kątach dach może 
zostać wykonany z plastiku, ściana z papie-
ru, a obiad podać możemy na stoliku zro-
bionym z filtrów po kawie. To tylko niektóre 
z interesujących przykładów wykorzystania 
odpadów, których miejsce, jakby się mogło 
wydawać, powinno być na śmietniku lub 
w punkcie przetwarzania odpadów.

Willa Welpeloo

Belki konstrukcyjne pochodzące z maszyny 
do produkcji tekstyliów, elewacja ze szpul 
kablowych, okna wykonane z opadów szkła. 
Tak właśnie wygląda Willa Welpeloo znajdu-
jąca się na przedmieściach holenderskiego 
miasta Enschede, wybudowana w 70% z ma-
teriałów pochodzących z recyklingu. Twórcą 
projektu jest zespół pracowni architekto-
nicznej 2012Architecten, znany z wykorzy-
stywania w swoich pracach nieprzetworzo-
nych materiałów. Willa Welpeloo to nie tylko 
trwała konstrukcja użytkowa, wykonana 
z materiałów pochodzących z recyklingu, 
ale również nowoczesny design, oraz niesa-
mowita dbałość o najmniejsze szczegóły.

Waste House

Budynek Waste House powstał we współpra-
cy z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu w Bri-
ghton, a w jego projekcie architektonicznym 
oraz pracach budowlanych pomagali stu-
denci i praktykanci. Waste House to m.in. 

szczoteczki do zębów, jeansy, pudełka DVD, 
dyskietki kasety VHS, czy dętki rowerowe, 
które stanowią ponad 85% materiałów uży-
tych do jego budowy.

Recyhouse

Recyhouse to dom z plastikowych odpadów, 
starego papieru, płyt ceramicznych, czy pra-
sowanej wełny mineralnej z odzysku. Obiekt 
wznoszony był przez Belgijski Instytut Ba-
dawczy Budownictwa przy wsparciu Komisji 
Europejskiej w ramach programu LIFE. Pro-
jekt miał potwierdzić możliwość stworzenia 
budynku, który nie tylko został zbudowany 
z materiałów pochodzących z recyklingu, 
ale również spełniał wszelkie wymogi za-
równo konstrukcyjne, jak i wykończeniowe. 
Przy budowie obiektu o powierzchni 350 
metrów kwadratowych, wykorzystano 150 
różnorodnych materiałów pochodzących 
z recyklingu. Dach Recyhouse to odpady 
plastikowe i stary papier, droga dojazdowa 
zrobiona jest ze skruszonego asfaltu, a me-
ble ogrodowe wykonane zostały z mielonego 
kamienia wymieszanego z marmurem.

Phoenix Commotion

Phoenix Commotion to domy wykonywane 
z puszek, korków, butelek, starych T-shir-
tów, płyt CD, tablic rejestracyjnych, czy sta-
rych dachówek. Zespół Phoenix Commotion 
udowadnia, że dzięki zastosowaniu recy-
klingu, można nie tylko odzyskać surowce 
z odpadów, ale również wykorzystać je przy 
budowie domu, obniżając przy tym koszty 
inwestycji. Zewnętrzne części obiektów to 
materiały naturalne, korek lub gałęzie, wnę-
trze natomiast tworzą przepiękne mozaiki 
wykonane z odłamków luster, ceramiki lub 
kolorowych butelek. Zespołowi do tej pory 
udało się stworzyć już 14 takich obiektów. 
Na stronie internetowej Phoenix Commotion 
znajdziemy listę najpopularniejszych tech-
nologii wykorzystywanych przy budowie 
domów recyklingowych oraz spis niepowo-
dzeń konstrukcyjnych, które towarzyszyły 
ich projektom.

PH-Z2

Dwóch braci Ben i Daniel Dratz, postanowiło 
zbudować dom z makulatury. 185-metrowy 
Papierhaus stanął na terenie dawnej kopalni 

Zolberein w Essen w Niemczech. Młodzi nie-
mieccy architekci, ze wsparciem sponsorów, 
stworzyli budynek ze sprasowanych papie-
rowych odpadów. Do opracowania techno-
logii związanej z produkcją papierowych 
beli, zainspirowała braci nietypowa estetyka 
zużytych opakowań. Stworzona przestrzeń 
może służyć do pracy, ale także stać się salą 
wystawową czy koncertową, a w środku 
można skorzystać także z papierowego baru.

Earthshipy

Earthshipy zbudować można przy użyciu 
lokalnie dostępnych materiałów, przede 
wszystkim ziemi oraz odpadów. Podstawo-
wym elementem konstrukcyjnym są zużyte 
opony samochodowe. Earthshipy pojawiły 
się w 1970 roku w Nowym Meksyku, gdzie 
Mike Reynolds opracował technologię ich 
budowy. Dom, oprócz wykorzystywania 
materiałów z recyklingu, takich jak opony, 
butelki czy stare puszki, zapewnia przede 
wszystkim pełną samowystarczalność. Jest 
niezależny od zewnętrznych sieci syste-
mów, takich jak kanalizacja czy sieć elek-
tryczna. Większość tego typu budynków 
znajduje się w Ameryce Północnej, w Euro-
pie pierwszy Earthship został postawiony 
na terenie Francji, natomiast nasz polski 
Earthship znajduje się w Mierzeszynie. Pol-
ski Earthship jest całkowicie autonomiczny, 
nie posiada przyłączy do mediów, dysponu-
je własną energią oraz wodą. Podobnie jak 
w przypadku innych Eartshipów, w Mierze-
szynie podstawowym elementem konstruk-
cyjnym były również opony samochodowe. 
Okazało się to dużym wyzwaniem dla archi-
tekta, ponieważ konstrukcję domu trzeba 
było podporządkować przepisom prawnym 
obowiązującym w Polsce.

Wydawać by się mogło, że domy z recyklingu 
wcale nie są domami ekologicznymi. Prze-
cież materiały użyte do ich budowy często 
nie są biodegradowalne i przyjazne dla śro-
dowiska. Biorąc jednak pod uwagę, że mate-
riały te, zamiast leżeć na wysypisku, zostaną 
ponownie wykorzystane, można z całą śmia-
łością stwierdzić, iż są to jednak domy eko-
logiczne. W Polsce tematyka recyklingu jest 
szeroko omawiana zarówno w środowiskach 
ekologów, jak i naukowców czy architek-
tów. Natomiast w praktyce budowa domów 
przy użyciu materiałów z recyklingu wciąż 

nie jest wykorzystywana na szeroką skalę 
i pozostaje w fazie eksperymentów budow-
lanych. Czy tak będą wyglądały domy przy-
szłości? Czy będziemy pracować przy biur-
ku zrobionym z filtrów do kawy, a ulubionej 
muzyki słuchać na koncercie w papierowym 
domu? Czy tak za kilka lat będzie wyglądać 
miejska gospodarka o obiegu zamkniętym, 
a co za tym idzie miasto przyszłości? Wizja 
ta jest bardzo prawdopodobna, gdy weźmie-
my pod uwagę Dyrektywę Parlamentu Euro-
pejskiego w sprawie odpadów, która mówi 
o tym, że do 2020 roku aż 70% masy odpadów 
budowlanych ma być poddana recyklingowi 
i powtórnie użyta.

Monika Kapka
II rok studiów
uzupełniających magisterskich GAP
Członek KN GAP

Jak zbudować dom z papieru,
czyli up- i recykling

Źródła:
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earthship.pl
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phoenixCommotion.com
sztuka-architektury.pl
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Willa Welpeloo

O recyklingu słyszał na pewno każdy 
z nas, ponieważ w wielu miejscach se-
gregacja śmieci to nie tylko dobry na-
wyk, ale przede wszystkim obowiązek 
każdego obywatela. W Polsce wyrzuca-
jąc odpady, wkładamy papier do niebie-
skiego, szkło do zielonego, a tworzywa 
sztuczne do żółtego pojemnika. Segre-
gując śmieci, dajemy im nowe życie, 
natomiast nie zawsze do końca zda-
jemy sobie sprawę, gdzie finalnie one 
trafiają. Obecnie ludzie starają się nie 
tylko wtórnie przetworzyć surowce, ale 
także stworzyć z nich zupełnie nowe 
użytkowe przedmioty.
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Idea gospodarki okrężnej jest dziś coraz po-
pularniejsza i coraz powszechniej stosowa-
na, jednak wiele firm w dalszym ciągu nie 
wie, jak ją wdrożyć, czy jakie zyski może 
im przynieść. Przedsiębiorstwa, które chcą 
zminimalizować straty oraz zdobyć przewa-
gę konkurencyjną, powinny zainwestować 
w zmianę dotychczasowych modeli bizneso-
wych i technologii, aby zbliżyć się do modelu 
gospodarki okrężnej i czerpać z niej korzyści 
zarówno ekonomiczne, jak i środowiskowe.

Liczby mówią za siebie

Na podstawie danych Accenture Strategy 
szacuje się, że w 2030 roku gospodarka okręż-
na, która będzie wspomagana modelami biz-
nesowymi wolnymi od ograniczeń linearne-
go myślenia, może osiągnąć wartość rzędu 
4,5 bln dolarów. Z kolei dane Ellen MacArthur 
Foundation pokazują, że zastosowanie mode-
lu gospodarki okrężnej w wizjach strategicz-
nych firm może przynieść samym sektorom 
dóbr konsumpcyjnych aż 700 mld dolarów 
oszczędności, natomiast w całej gospodarce 
do 2025 roku kwota ta może osiągnąć wyso-
kość nawet 1 bln dolarów. Co więcej, w prze-
ciągu pierwszych 5 lat po wprowadzeniu 
zasad gospodarki okrężnej może powstać 
nawet 100 tys. nowych miejsc pracy.

Modele biznesowe gospodarki cyrkularnej

Główną ideą gospodarki cyrkularnej jest to, 
aby w jak największym stopniu minimalizo-
wać ilość odpadów i zanieczyszczeń. Surow-
ce i produkty mają być ponownie używane, 
naprawiane, konserwowane i poddawane 
recyklingowi w możliwie jak największym 
stopniu. Niektóre firmy rozpoczęły już wdra-
żanie modelu gospodarki okrężnej, wykorzy-
stując w tym celu 5 poniższych modeli biz-
nesowych: Circular Supplay Chain, Recovery 
& Recykling, Sharing Platform, Product as
a Service, Product Life Extender.

Circular supplies i IKEA

Pierwszy model biznesowy „zaopatrzenia 
w obieg”, jest szczególnie istotny dla przed-
siębiorstw, w których rzadkie zasoby są za-
stępowane w pełni odnawialnymi, nadają-
cymi się do recyklingu surowcami. Ideę tę 
zastosowała IKEA, która w celu zwiększenia 

emisji energii odnawialnej zakupiła far-
mę wiatrową. Szacuje się, że farma wytwo-
rzy równowartość 130% energii zużywanej 
przez wszystkie amerykańskie sklepy IKEA. 
W 2013 roku, dzięki wykorzystaniu energii 
wytwarzanej przez panele słoneczne znaj-
dujące się na dachach sklepów, udało się 
spółce zaspokoić 37% globalnych potrzeb 
energetycznych, wykorzystując w tym celu 
odnawialne źródła energii.

Odzyskiwanie zasobów na przykładzie Ricoh

Koncepcja odzyskiwania zasobów wykorzy-
stywana jest przez przedsiębiorstwa na dwa 
sposoby: odzyskiwanie produktów, które 
zostały wycofane z eksploatacji, w celu od-
zyskania i ponownego użycia materiałów 
oraz energii lub odzyskanie odpadów i pro-
duktów ubocznych pozostałych po procesie 
produkcji. Ricoh, największy producent cy-
frowych, wielofunkcyjnych urządzeń biu-
rowych, wykorzystuje ten model poprzez 
ponowne użytkowanie części stosowanych 
w skanerach, drukarkach i podobnych urzą-
dzeniach. Firma stworzyła scentralizowa-
ny program zwrotu w całej Europie, który 
umożliwia klientom bezpłatne odesłanie zu-
żytych kaset wraz z tonerem i ponowne ich 
spożytkowanie.

Przedłużanie cyklu życia produktu w Dell

Product life extension pomaga firmom wy-
dłużyć żywotność zużytych towarów. Pro-
dukty, które zwyczajnie zostałyby wyrzu-
cone, dzięki regeneracji i modernizacji są 
modyfikowane i ponownie wprowadzane do 
obiegu. Firma Dell, specjalizująca się w pro-
dukcji komputerów, poddaje sprzęt proce-
sowi recyklingu i w miarę możliwości stara 
się ponownie wykorzystać jego elementy. 
Ponadto korporacja zainicjowała program 
Dell Reconnect, dzięki któremu pozbycie 
się starych urządzeń jest szybkie, łatwe 
i bezpłatne. Sprzęt komputerowy pochodzą-
cy z gospodarstw domowych zostawia się 
we wskazanych programem lokalizacjach, 
a następnie poddawany jest on recyklin-
gowi. Jednym z produktów wytworzonych 
przez firmę Dell, w którym wykorzystane 
zostały odpady elektroniczne, jest komputer 
stacjonarny OptiPlex 3030.

Sharing platforms i popularny Uber

Model współużytkowania opiera się na udo-
stępnianiu produktów i zasobów o niskim 
współczynniku własności. Idea ta pozwala 
firmom i konsumentom na wymianę, poży-
czanie i udostępnianie swoich produktów, 
co w rezultacie przyczynia się do efektywne-
go wykorzystania zasobów, a konsumentom 
daje szansę na zarabianie i oszczędzanie 
pieniędzy. Przykładem zastosowania sha-
ring platforms jest Uber, czyli najbardziej 
rozpoznawalna alternatywa tradycyjnych 
taksówek. Kierowcy Ubera nie posiadają 
specjalnych licencji, wykorzystują nato-
miast swoje pojazdy do oferowania zniżko-
wych przejazdów taryfowych, które obsługi-
wane są za pomocą aplikacji mobilnej.

Model Paas w Philips

Podejście product as a service (Paas) ozna-
cza, że to użytkownik korzysta z produktu, 
ale jednocześnie nie jest jego właścicielem. 
Model ten jest dla niego opłacalny, ponieważ 
zamiast ponoszenia początkowego nakładu 
inwestycyjnego uiszcza on wyłącznie comie-
sięczną opłatę za prawo użytkowania. Jedną 
z firm, która wykorzystuje ideę Paas, jest Phi-
lips. Przedsiębiorstwo dostarcza oświetlenie, 
jako usługę dla lotniska Schiphol w Am-
sterdamie. Schiphol płaci tylko za usługę 
oświetlenia obiektu, natomiast właścicielem 
urządzeń pozostaje Philips. Co więcej, dzięki 
wykorzystaniu energooszczędnego oświe-
tlenia LED, zużycie energii zostaje obniżone 
o 50% w porównaniu z tradycyjnymi syste-
mami oświetleniowymi.
 
***
Zastosowanie gospodarki okrężnej w bizne-
sie przynosi firmom ogromne zyski. Zmniej-
szenie kosztów, zwiększenie dochodów, czy 
też uniezależnienie się od zmienności na 
rynku produktów wtórnych — to tylko nie-
które z nich. Korzystanie z tego modelu go-
spodarki pozwala firmom na zmianę dotych-
czasowego linearnego podejścia „pobierz 
— wyprodukuj — skonsumuj — wyrzuć”, na 
rzecz nowego spojrzenia na ideę tworzenia 
produktów i realizację usługi po to, aby su-
rowce zostały ponownie wprowadzone do 
obiegu. Bardzo ważne jest również dostoso-
wanie cen produktów tak, by odzwierciedla-
ły rzeczywiste koszty ich wytworzenia.

Sylwia Nowak
I rok studiów 
uzupełniających magisterskich
Zarządzanie Finansami Państwa
i Samorządu Terytorialnego
Członek KN GAP

Model okrężny wart bilion dolarów
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Firmy stopniowo zaczynają zdawać so-
bie sprawę z tego, że w procesach pro-
dukcyjnych zasadne wydaje się oparcie 
nie tylko na zasobach pierwotnych, ale 
i na wykorzystaniu surowców wtór-
nych. Świetną alternatywą dla działań 
podejmowanych w tym zakresie może 
okazać się model gospodarki okrężnej.
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Jak jest obecnie?

W Polsce co roku wytwarzamy ok. 10 mln 
ton odpadów komunalnych, a jednocześnie 
marnujemy blisko 9 mln ton żywności. Na 
1 mieszkańca przypadają średnio 283 kg ta-
kich odpadów, z czego 60 kg zostało zebrane 
selektywnie. Odpady zmieszane, z których 
można uzyskać tylko 7% masy surowców 
wtórnych o niskiej jakości, stanowią 80% 
wszystkich. Liczby te pokazują, jak znaczą-
cym problemem jest funkcjonujący system 
gospodarowania odpadami. Z pewnością nie 
wpisuje się on w ideę gospodarki okrężnej.

W czym tkwi problem?

Naszym największym zaniedbaniem jest 
powszechne przeświadczenie, że nie da się 
uniknąć wytwarzania odpadów zmiesza-
nych. Problem ten wydaje się bardzo złożo-
ny. Istotne znaczenie ma stopień dyscypliny 
segregacji odpadów wśród społeczeństwa, 
w prezentowanym ujęciu odpowiedni sys-
tem segregacji jest bowiem warunkiem ko-
niecznym gospodarki obiegu zamkniętego.
W Polsce mała dyscyplina segregacji odpa-
dów to norma. Jedną z przyczyn jest wadli-
wość obowiązujących przepisów. Według 
naszego systemu prawnego ten, kto wytwa-
rza odpady komunalne, nawet jeśli deklaruje 
ich segregowanie, może je dowolnie mie-
szać. Nie ma obowiązku selekcji wagowej 
czy ilościowej, w praktyce istnieje więc moż-
liwość selekcji niewielkiej części odpadów 
i pozostawiania reszty zmieszanej. Ponad-
to każda osoba powinna mieć pojemnik na 
odpady zmieszane (dotyczy to również tych 
deklarujących segregowanie). Takie rozwią-
zania nie sprzyjają produkowaniu surowców 
wtórnych o wysokiej jakości.

Na racjonalizację gospodarowania odpada-
mi komunalnymi może wpłynąć model ich 
zbierania, który ma służyć właściwej selek-
cji. Mamy do wyboru dwie ścieżki. Pierw-
sza to długotrwałe i skuteczne edukowanie 
mieszkańców. Alternatywnym rozwiąza-
niem jest monitoring poszczególnych go-
spodarstw domowych oraz stosowanie sys-
temu nagród i kar. W polskich warunkach ta 
metoda postępowania jednak się nie spraw-
dziła. W skali kraju niewiele jest gmin, które 
w rezultacie efektywnej edukacji ekologicz-
nej stosują stabilny model segregacji odpa-

dów komunalnych. Ponadto efekty nie są 
na tyle zadowalające, aby mówić o tworze-
niu modelu gospodarki o obiegu zamknię-
tym. Powodem jest m.in. fakt, że pomija się 
odpady paleniskowe i  kuchenne, których 
jest najwięcej, a które — co ważniejsze — są 
najbardziej szkodliwe. W  odniesieniu do 
monitorowania zachowań społecznych nie 
pojawia się taka propozycja ze względu na 
brak odpowiedniej technologii. W Polsce 
istnieje także za mało stacji recyklingu, czyli 
punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (PSZOK), gdzie niepotrzebnym 
rzeczom przywraca się ich funkcję.

Optymistyczne są natomiast badania prze-
prowadzone w 2011 r. przez Eurobarometr, 
w których 70% ankietowanych Polaków po-
twierdziło gotowość do zakupu używanych 
mebli, sprzętu AGD i tekstyliów. Niestety 
polskie PSZOK-i nie funkcjonują w odpo-
wiedni sposób. Ich głównymi zadaniami są 
odbiór i gromadzenie niepotrzebnych rze-
czy. Nie ma jednak środków finansowych, 
które pozwalałyby zapobiegać powstawaniu 
odpadów tego rodzaju. System zbierania od-
padów nie prowadzi zatem do rekonsumpcji, 
stanowiącej jedno z kluczowych założeń go-
spodarki cyrkularnej.

Infrastruktura gospodarowania odpadami 
komunalnymi to ostatni czynnik determi-
nujący jakość systemu. Zaplecze techniczne 
powinno być dostosowane do rodzaju odpa-
dów dominujących w naszym kraju. W 2013 r. 
w Polsce funkcjonowało 96 regionalnych 
instalacji mechaniczno-biologicznego prze-
twarzania i 1 spalarnia zmieszanych od-
padów komunalnych, o  łącznej wartości 
przerobowej 7,5 mln ton odpadów rocznie! 
W praktyce przetwarzały one jedynie 4,2 mln 
ton. Na domiar złego w przyszłości planuje 
się budowę 18 instalacji przetwarzania odpa-
dów komunalnych, będących w stanie prze-
robić 2,1 mln ton odpadów rocznie. Badania 
przeprowadzone przez Ministerstwo Środo-
wiska pokazują, że przy tak rozbudowanej 
infrastrukturze technicznej każdego roku 
będzie brakowało 1 mln ton wsadu na każdy 
podmiot. Jest to zatem klasyczny przykład 
nieefektywnego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, nie wspominając 
już o niegospodarności wydatkowania środ-
ków publicznych.

Poważniejszym problemem wydaje się wy-
móg recyklingu na poziomie minimum 70% 
odpadów komunalnych do 2030 r., który sta-
wia krajom członkowskim Komisja Europej-
ska. W Polsce, gdzie łączna moc przerobowa 
to 10 ton, czyli mniej więcej tyle samo, ile wy-
nosi suma odebranych odpadów, osiągnięcie 
tego jest prawie nierealne.

Burmistrz Brzeziny powiedział: Uważam, 
że osiągnięcie 70-procentowego poziomu 
przygotowania odpadów komunalnych do 
ponownego użycia i recyklingu w 2030 r. nie 
będzie realne, dopóki nie poprawi się jakość 
przekazywanych przez mieszkańców odpa-
dów komunalnych.

Co będzie dalej?

Wszystko zależy od tego, kto wygra walkę 
o odpady komunalne. Czy będą to lokalne 
władze publiczne, pragnące nadal stymu-
lować wytwarzanie odpadów zmieszanych, 
aby chociaż częściowo zapewnić wykorzy-
stanie istniejącej mocy przerobowej przy 
jednoczesnej amortyzacji poniesionych 
nakładów finansowych? Należy również 
pamiętać, że wyższe koszty pozyskiwania 
odpadów obniżają opłacalność ich recyklin-
gu. A może wygra presja ze strony UE, żeby 
zwiększyć selektywne zbieranie odpadów 
komunalnych u źródła, zwłaszcza że pozy-
skiwane surowce wtórne znajdowały i znaj-
dują nabywców? Najważniejsze teraz jest to, 
aby władze lokalne zaczęły współpracować 
z instytucjami UE, by wspólnie wypracować 
rozwiązania, które będą uwzględniać intere-
sy obu stron. To, co jednak kłuje w oczy to 
fakt, że rekomendacje UE traktuje się jako 
zagrożenie, a nie jako motywację do inno-
wacji w zakresie zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego.

Katarzyna Baran
II rok studiów
uzupełniających magisterskich GAP

Czy uda nam się 
sprostać idei gospodarki okrężnej?
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Jedno z ujęć definiuje gospodarkę 
okrężną (ang. circular economy) jako 
system zakładający jak najdłuższe 
utrzymywanie wartości produktów, 
zasobów i materiałów przy jak naj-
mniejszej emisji odpadów. Chodzi 
zatem o minimalizację wpływu wy-
twarzanych produktów na środowi-
sko przez odpowiedni dobór składni-
ków, co umożliwi ich ponowne użycie. 
Współcześnie na popularności zyskuje 
gospodarka odpadami komunalnymi 
w obiegu zamkniętym. Wynika to ze 
wzrostu efektywności wykorzysty-
wania surowców wtórnych i rosnącej 
świadomości społeczeństw dotyczącej 
eksploatowania zasobów ziemi.
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Globalny problem

Marnowanie żywności to jednak również 
poważny problem gospodarczy. Wyrzucając 
jedzenie, tracimy także surowce i zasoby 
potrzebne do jego wyprodukowania: wodę, 
glebę, pracę, energię i inne. Dla przykładu 
wyrzucony kilogram wołowiny oznacza ok. 
6000 litrów zmarnowanej wody wykorzy-
stanej na różnych etapach produkcji. Dane 
Parlamentu Europejskiego, dotyczące cał-
kowitego szacunkowego marnotrawstwa 
żywności (na całej długości łańcucha do-
stawczego) z roku 2012 wskazują, że najwię-
cej żywności, w przeliczeniu w kilogramach 
rocznie na mieszkańca, marnują: Holendrzy 
— 541 kg, Belgowie — 345 kg oraz Cypryj-
czycy — 327 kg. Polska w tych statystykach 
niestety także znajduje się w czołówce — na 
miejscu 5. z 237 kg na mieszkańca1.

Lokalne rozwiązania

Czy można ograniczyć marnotrawstwo żyw-
ności? Oczywiście! Jeden z przykładów po-
chodzi z Holandii, która zajmuje niechlubną 
pozycję lidera w UE w ilości marnowanej 
żywności per capita. Chociaż Holandia skon-
struowała precyzyjny, długofalowy plan, aby 
do 2050 r. stać się państwem o modelu circu-
lar economy (CE), czyli o gospodarce o obie-
gu zamkniętym, to prace nad instrumentami 
potrzebnymi do wdrażania tego modelu są 
dopiero w toku. Marnowanie żywności to 
oczywiście tylko jedno z wyzwań, które tra-
pi kraje aspirujące do bycia gospodarkami 
o obiegu zamkniętym, a wprowadzanie CE 
to zdecydowanie bardziej złożony problem. 
I choć w Holandii nie ma jeszcze rozwiązań 
systemowych, to pojawiają się jednak ini-
cjatywy przedsiębiorców, dla których walka 
z marnotrawstwem żywności stała się po-
mysłem na świetnie prosperujący biznes.

1 http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headli-
nes/society/20170505STO73528/marnowanie-zyw-
nosci-w-ue-miliony-ton-jedzenia-do-kosza-info-
grafika, data dostępu 06.11.2017 r.

Z wysypiska na talerz

Jednym z nich jest sieć restauracji InStock. 
Działalności sieci lokali przyświeca idea 
dania wyrzucanej żywności drugiej szansy 
na wykorzystanie. Każdego dnia gromadzą 
niesprzedaną w supermarketach i na lokal-
nych targach żywność i wykorzystują ją do 
przygotowania dań w swoich restauracjach. 
Wart podkreślenia jest fakt, że produkty te 
mają wszystkie wartości odżywcze, a ich 
odrzucenie wiązało się z drobnymi manka-
mentami, np. jak w przypadku owoców — ich 
kształt lub wygląd, który nie spełnia ści-
słych standardów sprzedażowych itp. Dzięki 
współpracy z lokalnymi sprzedawcami, po-
mysłodawcy InStock stworzyli łańcuch do-
staw, który do minimum ogranicza marno-
wanie żywności, na czym zyskują zarówno 
partnerzy, jak i same restauracje. Funkcjo-
nują one z powodzeniem w kilku miastach 
Holandii: Amsterdamie, Hadze i Utrechcie. 
Partnerem InStock jest, oprócz supermar-
ketów i dostawców, także jeden z amster-
damskich browarów, z którym produkują 
piwo wytworzone z odpadków. Postawili na 
ziemniaki, wszak Holendrzy, jako fani tej ro-
śliny z gatunku psiankowatych, marnują ich 
aż około 340 mln kg rocznie — składników 
do produkcji złotego trunku z pewnością nie 
zabraknie2.

Co więcej, jednym z celów właścicieli In-
Stock jest promowanie walki z marnotrawie-
niem żywności poprzez kampanie społeczne 
oraz informacyjne. Przykładowo, w lokalach 
sieci umieszczone są specjalne tablice in-
formujące o ilości jedzenia niewyrzuconego. 
Podobne akcje przeprowadzane są również 
w mediach społecznościowych.

2 http://e-czytelnia.abrys.pl/recykling/2017-2-959/
recykling-odpadow-11677/drugie-zycie-zywno-
sci-22573, data dostępu 06.11.2017 r.

Blue City — miejsce gdzie rządzi kreatywność

W gospodarce o obiegu zamkniętym zasoby 
uznawane przez jednych za odpadki mogą 
z powodzeniem być dla innych przedsię-
biorstw podstawowym komponentem. Re-
definicja podejścia do biznesu i oparcie go 
na ścisłej kooperacji firm w celu maksymal-
nego wykorzystania wszystkich zasobów 
stanowi fundament dla działań Blue City. 
Jest to przestrzeń dla innowacyjnych firm, 
które opierają swoją działalność na wyko-
rzystaniu odpadów. Blue City powstało na 
terenie zaniedbanego i mającego za sobą 
lata świetności parku wodnego. Na dnie 
jednego z basenów z kawy powstają grzyby. 
Jak to działa? Na specjalnym podłożu z od-
padków, jak fusy z kawy, hodowane są bocz-
niaki, które po dwóch miesiącach trafiają do 
sprzedaży w marketach. Pomysł okazał się 
strzałem w dziesiątkę. O sukcesie świadczy 
fakt, że założyciele grzybowo-kawowego 
biznesu obecnie przekazują nabytą wiedzę 
i praktyczne wskazówki przedsiębiorcom 
z innych krajów, w których  również kwitnie 
hodowla grzybów o kawowym rodowodzie. 
Jak szacują przedstawiciele Blue City, dzięki 
tej technologii hodowli, ponad 50 tys. kg od-
padków z kawy nie trafiło na wysypisko, co 
więcej — udało się wyhodować ponad 5 tys. 
kg aromatycznych i smacznych grzybów.
Pionierskich pomysłów i ciekawych spo-
sobów na wykorzystanie odpadków w Blue 
City nie brakuje. Kolejną ciekawą inicjatywą 
jest produkcja materiału skóropodobnego 
z fragmentów skórek owocowych. Do jego 
produkcji wykorzystuje się ekologiczną 
technologię zacierania, gotowania oraz su-
szenia. Taka metoda produkcji przyczynia 
się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, 
jest bardziej przyjazna dla środowiska, a co 
najważniejsze — pozwala ograniczyć cier-
pienia zwierząt.

Działalność Blue City to nie tylko przyto-
czone przykłady ponownego wykorzysta-
nia odpadów spożywczych, ale również 
innowacyjne metody przetwarzania nie-
organicznych odpadów takich, jak akcesoria 
samochodowe oraz opony, czy  wytwarzanie 
z nich np. biżuterii.

Inspiracja

Marnowanie żywności to nie tylko problem 
społeczny i ekonomiczny, ale także środowi-
skowy. Nie ma jednej recepty ani uniwersal-
nego remedium na jego rozwiązanie, ponie-
waż marnotrawstwo jest obecne praktycznie 
na każdym etapie produkcji i konsumpcji. 
Przykłady z Holandii mogą i powinny być 
inspiracją dla przyśpieszenia transformacji 
gospodarki. Gospodarka cyrkulacyjna przed-
stawia model inspirowany naturą, która nie 
wytwarza odpadów, ale ponownie wszystko 
zużywa. Patrząc na przykłady z holender-
skiego Blue City, nie jest to mrzonka, ale 
rzeczywistość, na dodatek opłacalna ekono-
micznie.

Seweryn Szyncel
II rok studiów
uzupełniających magisterskich GAP
Członek KN GAP
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Drugie życie żywności, 
czyli niderlandzki przepis na niemarnowanie
Każdego roku na świecie marnuje się aż 
1,3 mld ton żywności. Problem szokuje 
jeszcze bardziej, gdy zamiast danych 
statystycznych poznamy fakt, iż, kon-
sumenci w bogatych krajach marnują 
tyle jedzenia, ile wynosi cała produkcja 
netto żywności w Afryce Subsaharyj-
skiej. Smutny paradoks polega na tym, 
że aż 1/3 pełnowartościowej żywności 
trafia na śmietnik, podczas gdy staty-
stycznie co 6 sekund z powodu głodu 
i niedożywienia umiera dziecko.
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etsy.com
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Jak zdefiniuje Pan projekt SYMBI?

Projekt SYMBI dotyczy jednego z narzędzi 
gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), czy-
li symbiozy przemysłowej, w ramach której 
podmioty tworzą sieć współpracy (symbio-
zy). Polega to na wymienianiu się odpadami, 
produktami ubocznymi i energią. Przedsię-
wzięcie to realizowane jest w siedmiu kra-
jach, w ramach programu INTERREG Europa 
i ma za zadanie pomóc w dostosowaniu poli-
tyk publicznych do przyjętego przez Komisję 
Europejską pakietu Circular Economy. Efek-
tem ma być bardziej konkurencyjna, zasobo-
oszczędna gospodarka w Europie.

Jaki jest nadrzędny cel tego przedsięwzięcia?

Celem projektu jest przede wszystkim od-
działywanie na polityki publiczne poprzez 
wdrażanie odpowiednich instrumentów 
i środków na rzecz budowania świadomości 
społecznej, łagodzenia presji na środowisko 
i obniżenia emisji gazów cieplarnianych, 
dzięki efektywnemu gospodarowaniu zaso-
bami. W naszym przypadku projekt ten od-
wołuje się do Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego.

Czym tak naprawdę jest program INTERREG 
Europa?

INTERREG Europa zajmuje się poprawą 
efektywności polityk publicznych i rozwoju 
regionalnego. Jego zadania obejmują czte-
ry obszary: badania i innowacje, konkuren-
cyjność małych średnich przedsiębiorstw, 
wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, 
a także ochronę środowiska i efektywne 
gospodarowanie zasobami. Projekt SYMBI 
należy do dwóch ostatnich obszarów.

Kto wchodzi w skład partnerów SYMBI?

Ośrodki naukowe, podmioty administracyj-
ne i pozarządowe z siedmiu państw. Są to: 
Fundacja FUNDECYT i Regionalne Minister-
stwo Środowiska i Rozwoju Terytorialnego 
(Hiszpania), Izba Handlu we włoskiej Isernii, 
Rządowe Biuro ds. Rozwoju i Europejskiej 
Polityki Spójności ze Słowenii, Biuro Roz-
woju Gminy Kozani w Grecji, Pannon Novum 
Regional Innovation Nonprofit LTD z Węgier, 
Rada Regionu Häme oraz Häme University 
of Applied Sciences z Finlandii oraz oczywi-
ście Województwo Małopolskie, a dokładnie 

departamenty Polityki Regionalnej i Środo-
wiska Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego. Liderem całego projektu 
jest hiszpańska fundacja FUNDECYT.

Na czym polega współpraca między partne-
rami?

Każdy z partnerów ma już przydzielone kon-
kretne zadania, które wpisane są do fiszki 
projektu. Będą finansowane z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizo-
wane są cztery kluczowe zadania: analiza 
porównawcza polityk publicznych w zakre-
sie symbiozy przemysłowej i GOZ, ankieta 
na temat potencjału inwestycyjnego w za-
kresie symbiozy przemysłowej i GOZ, iden-
tyfikacja dobrych praktyk w zakresie wy-
miany produktów ubocznych i energii oraz 
wytyczne dotyczące zielonych zamówień 
publicznych.

W takim razie co należało do zadań Małopolski?

Małopolska miała dwa takie zadania. Jed-
nym z nich było opracowanie analizy po-
równawczej polityk publicznych w zakresie 
symbiozy przemysłowej i GOZ dla 28 państw 
Unii Europejskiej oraz identyfikacja dobrych 
praktyk w zakresie wymiany produktów 
ubocznych i energii również dla państw 
UE, ale z wykluczeniem tych państw, które 
znajdują się już w projekcie. W przypadku 
drugiego zadania Małopolska dostarczyła 24 
przykłady dobrych praktyk włoskiemu part-
nerowi, czyli Izbie Handlu w Isernii, którego 
zadaniem było połączenie tych informacji 
z informacjami otrzymanymi od pozosta-
łych partnerów SYMBI. Na podstawie ze-
branych danych włoscy specjaliści utworzą 
pełną analizę.

Jak długo potrwa realizacja SYMBI?

Do 2021 roku. Rozpoczęliśmy działania 
w kwietniu 2016 r. i te zasadnicze zakończą 
się 1 kwietnia 2019, natomiast do 30 marca 
2021 r. przeprowadzimy monitoring efektyw-
ności całego przedsięwzięcia.

Czy angażują Państwo także podmioty poza-
rządowe lub ośrodki akademickie?

Tak, przykładem tego jest chociażby Insty-
tut Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energią Polskiej Akademii Nauk, którego 

zadaniem było znalezienie dobrych prak-
tyk symbiozy przemysłowej. Jeżeli chodzi 
o  przedsiębiorców, to w tym celu zawiąza-
liśmy Grupę Regionalnych Interesariuszy, 
której zadaniem jest opiniowanie analiz, 
o których wspominałem wcześniej, a także 
innych działań projektowych. Można powie-
dzieć, że pełnią funkcję organu doradczego. 
Stanowią też w pewnym stopniu przełożenie 
pomiędzy administracją i nauką — która bar-
dzo interesuje się naszym projektem — a rze-
czywistością. Ponieważ administracja i pod-
mioty naukowe niekiedy mają inny punkt 
widzenia niż np. przemysł, bez takiej grupy 
i udziału osób pracujących od lat w przed-
siębiorstwach, moglibyśmy rozminąć się 
z aktualnymi potrzebami współpracujących 
z nami podmiotów. Ponadto zorganizowa-
liśmy konkurs, który de facto nie był po-
czątkowo przewidziany w projekcie SYMBI. 
Stwierdziliśmy jednak, że jeżeli mamy od-
działywać tutaj w regionie, to warto nawią-
zać współpracę z małopolskimi uczelniami, 
a konkretnie — zaangażować młodych ludzi 
z kół naukowych.

Na czym polegał konkurs?

Konkurs „Znajdź symbiozę w Małopolsce” 
polegał na odkryciu już istniejących albo 
zaprojektowaniu nowych rozwiązań, które 
odnosiłyby się do idei symbiozy przemysło-
wej. Wygrana praca konkursowa dotyczyła 
wykorzystania popiołów lotnych do budowy 
wałów przeciwpowodziowych. Zresztą pra-
ce, które zajęły pierwsze i drugie miejsce, 
pochodziły z Państwa koła naukowego [Koło 
Naukowe Gospodarki i Administracji Pu-
blicznej – przyp. red.].

Na jakim etapie jest teraz SYMBI?

Szykuje nam się aktualizacja zadania A.1.1 — 
analizy porównawczej polityk publicznych, 
która została przeprowadzona w 2016 r., a któ-
rą trzeba poszerzyć o nowopowstałe polityki 
publiczne. Oprócz tego jesteśmy przed wizytą 
studyjną między partnerami projektu w Sło-
wenii, na którą każdy z partnerów zabierze 
ze sobą interesariuszy, którzy mogliby wdro-
żyć prezentowane podczas wizyty przykłady 
symbiozy przemysłowej. A tym samym po-
móc Małopolsce w jej drodze w kierunku go-
spodarki o obiegu zamkniętym.

Dziękuję za rozmowę.

Monika Wilk
III rok studiów 
licencjackich GAP
Prezes KN GAP

Nie trzeba wcale daleko szukać...
Racjonalne wykorzystanie produktów 
ubocznych powstałych w wyniku pro-
dukcji przemysłowej, a co za tym idzie 
zmniejszenie ich ilości w postaci odpa-
dów — to główne korzyści, jakie ma osią-
gnąć Małopolska w najbliższych latach. 
Województwo jest jednym z dziewięciu 
partnerów międzynarodowego projektu 
SYMBI realizowanego w ramach progra-
mu INTERREG Europa. Z koordynatorem 
SYMBI Michałem Preisnerem z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Ma-
łopolskiego porozmawiałam na temat 
głównych założeń projektu.

Źródło grafiki:
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Nierówności społeczne

Słaba płeć?

O nierównościach możemy mówić w różnych 
aspektach, także w kontekście płci. Patrząc 
przez pryzmat historii, kobiety nie były trak-
towane na równi z mężczyznami. Postrzega-
no je jako „obiekt” do rodzenia dzieci, prowa-
dzenia domu, nie mający prawa głosu, a także 
możliwości samorozwoju i doskonalenia się. 
Obecnie sytuacja kobiet wygląda inaczej niż 
jeszcze kilkanaście lat temu. Między innymi 
dzięki ruchom emancypacyjnym i femini-
stycznym możemy cieszyć się równoupraw-
nieniem. Czy rzeczywiście my, kobiety jeste-
śmy w każdym aspekcie życia traktowane tak 
samo, jak przedstawiciele płci przeciwnej?

Nierówność statusu materialnego

Dla wielu z nas nierówności społeczne 
mogą kojarzyć się z kwestiami finansowy-
mi. Dlaczego jedni z nas są bogatsi od dru-
gich? Co powoduje, że niektórzy odnoszą 
sukcesy zawodowe, a inni nie? Odpowiedź 
na te pytania na pewno nie jest prosta i jed-
noznaczna. Współczesna nauka proponuje 
wiele definicji ubóstwa. Pojawia się pytanie, 
czy ubóstwo to stan warunków bytowych, 
który uniemożliwia lub w istotnym stopniu 
utrudnia spełnianie podstawowych funkcji 
życiowych (ujęcie absolutne — J. Lustig), czy 
też stan naruszenia zasad sprawiedliwości 
społecznej wynikający z nadmiernego dy-
stansu pomiędzy poziomem życia poszcze-
gólnych grup ludności (ujęcie względne — A. 
Radziewicz-Winnicki). Ubóstwo nie jest zja-
wiskiem nowym; upraszając, można powie-
dzieć, że istnieje od zawsze, a niewątpliwie 
pozytywne jest to, że w ostatnich latach 
zmniejsza się jego zasięg.

Feminizacja biedy

Czy któraś z płci jest bardziej narażona na 
ubóstwo? W polskiej terminologii może-
my odnaleźć termin feminizacja biedy. Jak 
wskazują polskie autorki (m.in. W. Warzywo-
da-Kruszyńska i J. Grotowska-Leder), bywa 
ona bardzo różnie rozumiana, jako np. wyż-
sza stopa ubóstwa wśród kobiet niż wśród 
mężczyzn, głębsze ubóstwo gospodarstw 
domowych kierowanych przez kobiety niż 
przez mężczyzn, większe ryzyko popadnię-
cia w biedę przez kobiety niż przez męż-
czyzn, więcej kobiet niż mężczyzn korzysta-
jących z pomocy społecznej, ubóstwo rodzin 
samotnych matek.

Termin feminizacja biedy po raz pierwszy 
został użyty w 1978 r. przez Diane Pearce, 
która w artykule The Feminization of Pover-
ty: Women, Work, and Welfare, przeanalizo-
wała zmiany stopy biedy z uwzględnieniem 
płci w latach 50.-70. XX w. W swoich bada-
niach pokazała, że ubóstwo gwałtownie staje 
się problemem dotykającym głównie kobie-
ty: aż dwóch na trzech dorosłych biednych 
to kobiety. Autorka wykazała także wzrost 
liczby biednych gospodarstw domowych 
kierowanych przez kobiety.

Co zatem wpływa na powyższe zjawisko? 
Na pewno sytuacja kobiet na rynku pracy. 
Choć są lepiej wykształcone od mężczyzn, 
rzadziej bierze się je pod uwagę przy awan-
sach i podwyżkach (w 2014 roku prawie 48% 
zatrudnionych kobiet miało wykształcenie 
wyższe, podczas gdy takie samo wykształ-
cenie posiadało około 30% zatrudnionych 
mężczyzn). Według danych GUS opubli-
kowanych w 2016 r., przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie brutto mężczyzn było 
o 20,6% wyższe od przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia brutto kobiet. Ponadto 
wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń ko-
biet i mężczyzn (Gender Pay Gap — GPG) dla 
Polski wyniósł 7,7, co oznacza, że kobiety za 
godzinę pracy zarabiały średnio o 7,7% mniej 
od mężczyzn.

Możemy też zauważyć różne formy nie-
równości i dyskryminacji kobiet w sferze 
usług socjalnych, społecznych czy zasobów 
finansowych (np. niższe świadczenia eme-
rytalne). Czy zatem kobiety w większym 
stopniu niż mężczyźni są narażone na ubó-
stwo? Przykłady związków ubóstwa z płcią 
można więc znaleźć na różnych poziomach 
życia społecznego, począwszy od sytuacji na 
rynku pracy i w sferze zabezpieczenia spo-
łecznego, na mikro poziomie rodziny i go-
spodarstwa domowego skończywszy. W tej 
ostatniej perspektywie widać zwiększające 
się w warunkach ubóstwa obciążenie kobiet 
obowiązkami, których celem jest zaspokoje-
nie podstawowych potrzeb rodziny — podję-
cie przez kobiety niekiedy wyłącznej odpo-
wiedzialności za utrzymanie i przetrwanie 
rodziny. Następstwa biedy kobiet mają dla 
społeczeństwa poważne skutki, ponieważ 
w ubóstwie kobiet mają także udział ich 
dzieci, co niestety sprzyja reprodukcji bie-
dy. Współcześnie, pomimo zmieniających 
się tendencji, nadal możemy zaobserwować 
sytuacje, gdy kobiety dobrowolnie zgadzają 

się na tradycyjny model rodziny, czyli 
wybierają prowadzenie domu i wycho-
wywanie dzieci, całkowicie uzależniając 
się w ten sposób ekonomicznie od męża. 
Jeśli doszłoby do rozpadu małżeństwa, 
w którym kobieta nie jest aktywna za-
wodowo bądź zarabia mniej niż partner, 
będzie to oznaczać duże prawdopodo-
bieństwo popadnięcia w biedę.

Problem ubóstwa wśród kobiet na 
pierwszy rzut oka może być niedostrze-
galny, ponieważ, zwłaszcza w Polsce, 
dysproporcje pomiędzy biedą wśród ko-
biet i mężczyzn, nie są ogromne. Jednak 
refleksja nad tym zagadnieniem może 
jest tym bardziej potrzebna, aby uświa-
domić sobie, że takie zagadnienie istnie-
je i powinniśmy dążyć do tego, abyśmy 
w przyszłości nie mogli utożsamiać bie-
dy w większym lub mniejszym stopniu 
z żadną z płci.

Czy ubóstwo ma płeć?

Joanna Golik
III rok studiów 
licencjackich GAP

Na pewno każdy z nas miał kiedyś — 
w mniejszym lub większym stopniu — do 
czynienia z nierównościami społecznymi. 
Często jednak pojęcie to generalizujemy 
i je nadużywamy. Co tak właściwie kryje się 
pod tym terminem? Według polskiej socjo-
log Barbary Szackiej to nierówności szans 
życiowych poszczególnych ludzi, ściślej — 
szans korzystania z tworzonych społecznie 
dóbr ekonomicznych i kulturowych.

Źródła:
Blicharz J., Kilka uwag na temat ubó-
stwa wśród kobiet w Polsce, data dostępu 
06.11.2017 r.
Załucka M., Nierówności i dyskryminacje 
związane z płcią kulturową. Kobieta na 
rynku pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, z. 38, Kraków 2010.
Raport GUS Różnice w wynagrodzeniach 
kobiet i mężczyzn w Polsce, 2016.
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Nierówności społeczne były, są i zawsze 
będą. Można powiedzieć, że wręcz muszą 
być — indywidualizm oraz wspólnotowość, 
które stanowią przeciwstawne perspekty-
wy rozwoju ludzkości, implikują powstawa-
nie naturalnych zróżnicowań i nierówno-
ści. Wciąż będzie ktoś, kto żyje na granicy 
ubóstwa i ktoś, kto się bogaci, a myśląc, że 
świat może być kiedyś sprawiedliwy i chcąc 
sprawić, że każdy będzie szczęśliwy, jesteś 
w błędzie. Dużym błędzie. Teoria sprawiedli-
wości Johna Rawlsa to filozoficzna doktryna, 
której główna przesłanka brzmi następują-
co: Każda osoba winna mieć równe prawo 
do jak najszerszego systemu równych, pod-
stawowych wolności, dającego się pogodzić 
z podobnym systemem wolności dla wszyst-
kich1. Mówiąc inaczej — to, w którym miejscu 
drabiny społecznej się znajdujemy, jest indy-
widualną kwestią każdej jednostki, jednak 
każdy musi mieć jednakowy dostęp do dóbr 
i wolności. Realne życie wygląda nieco ina-
czej, teoria nie zawsze idealnie wpisuje się 
w rzeczywistość, a kwestią zasadniczą jest 
to, czy i jak wykorzystasz te podstawowe do-
brodziejstwa, którymi obdarza Cię świat.

Mówiąc — ryzykujesz

Podejmowanie debaty publicznej w tak trud-
nej sprawie, jak kwestia kryzysu migracyj-
nego, zawsze bywa ryzykowne. Przekonała 
się o tym prezenterka telewizyjna Kinga 
Rusin, gdy podzieliła się swoimi przemy-
śleniami na portalu społecznościowym, po-
dejmując temat przyjmowania przybyszów 
z Bliskiego Wschodu i Afryki oraz integracji 
uchodźców. „Internety” zawrzały. Może dla-
tego, że Rusin przypomniała, iż koło fortuny 
obraca się i nikt inny, jak właśnie Polacy byli 
przez ostatnie 200 lat uchodźcami, azylan-
tami i emigrantami. Wspomniano o armii 
generała Andersa w ZSRR, która była szansą 
na ocalenie i życie w trudnych dla ojczyzny 
czasach wojny — a Polacy nie przepadają za 
porównaniami do uchodźców. Hejt to jednak 
nie powód, aby nie rozmawiać. Problemy 
niestety same się nie rozwiązują, niektórych 
nie da się przeczekać, a politycy są mistrza-
mi w graniu na zwłokę.

1 Prostak R., Rzecz o sprawiedliwości: komuni-
tarystyczna krytyka współczesnego liberalizmu 
amerykańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2004.

Na południu Włoch przybysze z Afryki nie 
robią na nikim wrażenia — chyba że na przy-
jezdnych z Europy Wschodniej. Wcześniej 
przybywali tam Polacy, Rumuni, niemal cała 
Wschodnia Europa, handlując na lokalnych 
targowiskach. Francesco Bollina, włoski 
dziennikarz zajmujący się zjawiskiem mi-
gracji uważa, że „islamska nawałnica” na 
obcasie włoskiego buta to od dawna istnie-
jący efekt szlaku, którym do Europy dostają 
się Afrykanie. Jednak począwszy od 2010 r. 
nasiliły się protesty społeczne (tzw. Arabska 
Wiosna), których skutkiem było obalenie au-
tokratycznych reżimów w krajach afrykań-
skich i chaos organizacyjny w wielu krajach, 
a zatem emigranci częściej decydowali się 
na szukanie lepszych warunków życia na 
Starym Kontynencie, doprowadzając tym sa-
mym do nasilania się kryzysu migracyjnego.
Włosi z Południa przyzwyczajeni są do mi-
grantów i sceptycznie podchodzą do miana 
„inwazji”, przecież migranci to część ich 
rzeczywistości odkąd sięgnąć pamięcią. 
Jedni traktują ich jako problem, inni — obo-
jętnie, jednak to migranci stanowią siłę ro-
boczą na okolicznych plantacjach cytrusów 
i oliwek. Sycylia zawsze była ziemią, gdzie 
mieszały się kultury, a mieszkańcy mają 
więcej wspólnego z Tunezją niż z Mediola-
nem. Sytuacja może wyglądać przerażająco 
w miejscach typu Lampedusa, gdyż ludzkie 
dramaty rozgrywają się na takich właśnie 
odizolowanych wysepkach, na które przy-
bija sporo migrantów. W takich miejscach 
kręcone są dramatyczne klipy i zdjęcia do 
alarmujących artykułów, które powinny za-
owocować natychmiastowymi rozwiązania-
mi w państwach Unii Europejskiej2.

Polska homogeniczna

Trudno dyskutować z faktem, że obecnie 
nasz kraj jest w bardzo dużym stopniu jed-
norodny religijnie oraz etnicznie. Nie dziwi 
więc, że istnieje wszechobecne niezrozu-
mienie wobec złożoności trwających pro-
cesów demograficznych i ekonomicznych, 
które w uproszczeniu można utożsamić 
z globalizacją. Polskie społeczeństwo ma 
homogeniczny charakter, ale nie jest tak od 
dawien dawna. Mitem jest to, że nasz kraj 
nie ma tradycji wielokulturowości. Przed 

2 Szczerek Z., Po dwóch na miasteczko, Tygodnik 
„Polityka”, nr 42 (3132).

II wojną światową Polacy stanowili ok. 2/3 
całej ludności, co 10. obywatel był Żydem, 
nie brakowało też Białorusinów, Niemców 
i Ukraińców. Zdumiewa więc brak chęci ze 
strony Polaków do przyjęcia niewielkiej licz-
by uchodźców (czy to w stosunku do całej 
skali ostatnich migracji z Południa do Eu-
ropy, czy to w odniesieniu do liczby ludno-
ści w Polsce), w porównaniu z czasami PRL 
i ówczesnymi emigracjami politycznymi, ale 
i ekonomicznymi także.

Kościół na pomoc

Polska, kraj katolików, nie ma ochoty przyj-
mować uchodźców, a żadna partia politycz-
na nie ma na tyle odwagi, żeby przekonywać 
obywateli do okazania człowieczeństwa 
bliźniemu w potrzebie. Mając na względzie, 
że 3/4 Polaków wyraża niechęć wobec przyj-
mowania uchodźców z Afryki i Bliskiego 
Wschodu, rządzący zdają sobie sprawę, że 
odmiennym myśleniem mogą doprowadzić 
do politycznego samobójstwa. Stanowisko 
nie uległo zmianie nawet pod wpływem gło-
sów biskupów i Episkopatu. Przecież papież 
Franciszek wzywa, aby nie budować murów, 
a Ewangelia mówi, że należy przyjąć przy-
bysza, odziać nagiego i nakarmić głodnego. 
Jednak wielu Polaków wciąż nie wie, co po-
winni myśleć. Z jednej strony praktykujący 
katolik nie chce sprzeciwiać się nauce Ko-
ścioła, a z drugiej obawia się swoich braci 
i sióstr z dalekich krajów. Może wybrać też 
inną drogę –— odrzucić stanowisko Kościoła 
w kwestii kryzysu migracyjnego?

Złoty środek

Afgańczyk masakrujący siekierą pasażerów 
pociągu, Irańczyk strzelający do klientów 
centrum handlowego jak do kaczek — nie-
stety nie jest to scenariusz horroru, a raczej 
ukazanie patowego położenia Niemiec, któ-
re przełykają dziś gorzką pigułkę zawodnej 
polityki „otwartych drzwi”. Polska rzeczy-
wistość maluje się (na razie) w o wiele cie-
plejszych barwach, od początku bowiem 
kryzysu nie doznaliśmy żadnego ataku ter-
rorystycznego. Można powiedzieć, że istotą 
wszystkich rozważań jest ciągłe dążenie 
do wypracowania złotego środka w polity-
ce migracyjnej, który będzie łączyć polskie 
bezpieczeństwo obywateli i zachodnią asy-
milację uchodźców. Z jednej strony mogę 

A Ty? Chowasz głowę w piasek?

Dawid Szopa
III rok studiów 
licencjackich GAP

Brudni, islamiści, terroryści, muslimy... 
O kim pomyślałeś? Chyba nie muszę 
pytać. Jednak co byśmy nie myśleli, 
jakkolwiek nie różnili się w poglądach 
— uchodźcy to jeden z najważniejszych 
współczesnych problemów świata i nie 
wolno chować głowy w piasek. W końcu 
Janusz i Grażyna muszą sobie uświa-
domić, że ktoś różni się od wizerunku 
białego mężczyzny (hetero), który jeź-
dzi w każde wakacje nad Bałtyk, mając 
na sobie skarpety i sandały. zrozumieć odczucia wielu Polaków: strach 

przed nieznanym i gwałtownie zmieniającą 
się sytuacją, z drugiej zaś strony Polska ma 
też zobowiązania wynikające z przynależ-
ności do Unii Europejskiej, a co ważniejsze 
— także moralny obowiązek pomagania in-
nym, gdy są w potrzebie.

Budowa „twierdzy Europa” doprowadziła do 
zburzenia wizji łączącej „europejską otwar-
tość” (programy relokacji, projekty wspól-
nego europejskiego systemu azylowego) 
z „europejskim bezpieczeństwem” (walka 
z przemytnikami ludzi czy projekty europej-
skiej straży granicznej). Rosnące zagrożenia 
terrorystyczne zniwelowały w obywatelach 
starego kontynentu poczucie solidarności 
z braćmi w ogarniętej wojną Afryce. Głęboko 
zakopano obrazy prześladowań i walk, prze-
suwając na dalszy plan programy przyjmo-
wania uchodźców.
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Nierówności społeczne to zjawisko po-
wszechnie znane, każdy z nas wiąże z tym 
pojęciem indywidualne skojarzenia zbudo-
wane na obserwacjach. Wątek nierówności 
niejednokrotnie pojawiał się w literaturze, 
a niemal klasycznym przykładem może być 
Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego, 
gdzie skrajna bieda i poczucie niesprawie-
dliwości społecznej doprowadziły do trage-
dii. Aby jednak nie opierać się na subiek-
tywnych odczuciach, warto odwołać się do 
wiarygodnych wskaźników, informujących 
o występowaniu nierówności społecznych. 
Najpopularniejszym z nich jest współczyn-
nik Giniego, znany również jako wskaźnik 
nierówności społecznej, który może przyj-
mować wartości od 0 do 1. Kiedy osiąga war-
tość 0, oznacza to, że w danej społeczności 
występuje pełna równość, natomiast wskaź-
nik 1 wskazuje na pełną nierówność. W Pol-
sce współczynnik Giniego osiągnął wartość 
0,298 (według Eurostatu, 2016 r.), sytuacja 
zatem poprawiła się od 2005 r., gdy był on 
równy 0,356. Możemy tę zmianę skorelować 
z przystąpieniem Polski do Unii Europej-
skiej w 2004 r. Celem artykułu jest wskaza-
nie, w jaki sposób fundusze europejskie po-
magają zniwelować nierówności społeczne.

Nierówności precz!

Nierówności społeczne możemy rozumieć 
jako nierówny dostęp do bogactwa, władzy, 
prestiżu, zdrowia, wykształcenia, zawodu. 
Istnieje szerokie spektrum przyczyn pro-
wadzących do takiej sytuacji, ale dziś nie 
o tym. Dziś rozmawiamy konstruktywnie 
o sposobach zwalczania nierówności. Arty-
kuł 19 oraz artykuły od 145 do 161 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mówią 
o celu UE, jakim jest zwalczanie wyklucze-
nia społecznego, ubóstwa, dyskryminacji 
oraz zapewnienie równych szans w korzy-
staniu z zasobów. Dlatego też Wspólnota 
przeznacza gigantyczne kwoty (i chwała jej 
za to!) na działania wspierające osiągnięcie 
wspomnianych celów.
 
Pomyślmy regionalnie

Obecnie na terenie województwa małopol-
skiego fundusze europejskie wdrażane są 
m.in. przez Małopolskie Centrum Przed-
siębiorczości za pomocą Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014-2020. Jedną z reali-

zowanych w ramach programu osi prioryte-
towych jest oś IX Region Spójny Społecznie. 
Oś IX dzieli się na następujące działania: 
Aktywna integracja, Usługi społeczne i zdro-
wotne oraz Wsparcie ekonomii społecznej.

Pod hasłem Aktywna integracja kryją się 
wszelkie poczynania mające na celu akty-
wizację społeczną i zawodową osób, które 
mogą zostać dotknięte wykluczeniem, ubó-
stwem. Misją Usług społecznych i zdrowot-
nych jest udoskonalenie dostępności oraz 
jakości usług niezbędnych dla jednostek 
niesamodzielnych oraz ich opiekunów. Są 
to zabiegi o charakterze prewencyjno-pro-
filaktycznym ukierunkowane na rodziny 
niespełniające opiekuńczo-wychowawczych 
funkcji, rodziny z dziećmi niepełnosprawny-
mi lub objętymi ryzykiem niepełnosprawno-
ści. Działanie zakłada wsparcie projektów 
pozwalających na wcześniejszą diagnostykę 
wad wrodzonych oraz ich leczenie, wspo-
magających codzienny rozwój dzieci i mło-
dzieży oraz dobrą kondycję psychiczną osób 
niesamodzielnych. Działanie Wsparcie eko-
nomii społecznej obejmuje podmioty sku-
piające się na wspieraniu instytucji ekono-
mii społecznej, koordynację działań.

Warto również wspomnieć o osi X Wiedza 
i Kompetencje. Można tu wyróżnić działanie 
o nazwie , które przewiduje wsparcie tworze-
nia miejsc w przedszkolach, ich moderniza-
cję, wsparcie inicjatyw kładących nacisk na 
naukę w szkołach kompetencji wymaga-
nych na rynku pracy. Kolejne działania mają 
za zadanie lepiej przygotować ucznia szkoły 
zawodowej do danego fachu (w ramach Roz-
woju kształcenia zawodowego) oraz zwrócić 
uwagę na to, że edukacja i podnoszenie kwa-
lifikacji na każdym etapie życia to niezbęd-
ny element walki z nierównościami (Rozwój 
kompetencji i umiejętności osób dorosłych).
 
Z życia wzięte

Weźmy pod lupę przykład z życia wzięty. 
W 2018 r. Ziemia Limanowska wzbogaci się 
o 195 miejsc przedszkolnych w ramach do-
finansowania przeznaczonego na wycho-
wanie przedszkolne. Pięćdziesięcioro dzieci 
z powiatu znajdzie miejsca w przedszkolach 
istniejących, które zostaną unowocześnio-
ne oraz przystosowane do wymagań dzieci 
niepełnosprawnych. Inne będą uczęszczać 
do placówek, które zostaną zbudowane 

w Mordarce, Łukowicy, Ujanowicach, Lima-
nowej. Pięć projektów, obejmujących dzia-
łaniami wspomniane tereny, otrzyma dofi-
nansowanie w wysokości 4,5 mln zł dzięki 
Regionalnemu Programowi Operacyjnemu 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. Łącznie w Małopolsce powstanie aż 
2700 miejsc w przedszkolach. W przedszko-
lach zmienia się filozofia działania, pojawia 
się wiele udogodnień dla dzieci oraz ich 
rodziców. Przykładowo, zostaną wydłużo-
ne godziny pracy, co jest ukłonem w stronę 
rodziców pracujących w późniejszych go-
dzinach. Sale przedszkolne zostaną do-
posażone, pojawi się wiele nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych, urządzeń infor-
matycznych, a prowadzący zajęcia zostaną 
dodatkowo przeszkoleni w tym zakresie. 
Szacuje się, że swoje kwalifikacje podniesie 
588 nauczycieli. Będą prowadzone zajęcia 
z logopedą, terapeutą, z rytmiki, języków 
obcych. O dofinansowanie ubiegały się 
podmioty prywatne, jednostki samorządu 
terytorialnego, a także organizacje pozarzą-
dowe. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu 
konkursem, dofinansowanie przeznaczo-
ne na projekty z Małopolski zwiększono 
z 54 mln zł do 70,3 mln zł. Jest to bardzo 
istotny krok naprzód w walce z nierówno-
ściami, która powinna obejmować swoimi 
działaniami osoby już od najmłodszych lat, 
ponieważ to wtedy najłatwiej zniwelować 
nierówności społeczne. Dzięki takim dzia-
łaniom dzieci z biedniejszych rodzin spę-
dzają przedszkolne lata w komfortowych 
warunkach, mają dostęp do nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych, są otoczone opie-
ką nauczycieli, którzy wydobywają ich 
potencjał oraz kształcą w nich niezbędne 
umiejętności. W efekcie maluchy dorastają 
ze świadomością własnej wartości, zdoby-
wają niezbędne kompetencje, co pozwala 
im wyrosnąć na osoby, które bez kłopotów 
poradzą sobie w dorosłym życiu — zarówno 
w przestrzeni społecznej, jak i zawodowej. 

Podsumowując, bądźmy świadomi nierów-
ności, które wokół nas występują i wyko-
rzystujmy szanse, jakie stwarza nam Unia 
Europejska oraz nasze państwo. Należy 
zapamiętać, że w starciu z nierównościami 
nigdy nie jesteśmy na przegranej pozycji. 
Nawet jeżeli nie wygraliśmy bitew w prze-
szłości, to wojny nie musimy przegrać, bo 
nigdy nie jest za późno na podejmowanie 
działań niwelujących nierówności. Zacznij-

my od najmłodszych osób, ale pamiętajmy 
też o starszych, bo istnieje cały wachlarz 
instrumentów, które mają na celu ich spo-
łeczne włączenie oraz zminimalizowanie 
nierówności, które do tej pory oddalały ich 
od godnego życia.
 

O wojnie z nierównościami 
społecznymi, czyli kilka słów
o funduszach europejskich

II rok studiów
uzupełniających magisterskich GAP
Członek KN GAP
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Polityka społeczna — konieczność, czy poli-
tyczny kaprys?

Problem nierówności społecznych nie od 
dzisiaj wzbudza wiele emocji. Słyszymy 
o nich codziennie w radiu i telewizji, się-
gając do prasy, czy mediów internetowych. 
Bieda i ubóstwo istnieją od kiedy człowiek 
zrozumiał, jaką wartość stanowi pieniądz 
i jak można go wykorzystać. Obecnie to je-
den z głównych problemów współczesnego 
świata. Oba te zjawiska społeczne są chy-
ba najbardziej dotkliwymi i zauważalny-
mi aspektami nierówności społecznych, 
z którymi nierozerwalnie wiążą się działania 
skierowane na pomniejszenie lub likwidację 
ich zasięgu oraz skutków — od filantropii 
i działań organizacji społecznych, poprzez 
celowe programy pomocowe, aż po zorga-
nizowaną politykę socjalną poszczególnych 
państw. Jak pokazuje historia, problemy spo-
łeczne związane z biedą, ubóstwem, margi-
nalizacją, a w konsekwencji wykluczeniem, 
sprzyjają dezintegracji społecznej i mogą 
wraz z upływem czasu zagrażać istnieją-
cemu porządkowi społecznemu. Dotyczy 
to każdego systemu politycznego, tak więc 
przeciwdziałanie im wydaje się konieczno-
ścią. Jak powinna wyglądać współcześnie 
polityka państwa w tym zakresie? Czy rolą 
państwa jest tworzenie publicznych progra-
mów społecznych, strategii i zabezpieczeń, 
których zadaniem jest przeciwdziałanie 
powstawaniu nierówności? Czy może idea 
państwa opiekuńczego to fikcja i przeżytek 
rodem ze „słusznie minionej epoki”? Czy 
cele i kryteria ekonomiczne powinny deter-
minować zasięg prowadzonej przez państwo 
polityki społecznej, a jej rezultaty oceniać 
wyłącznie w kategoriach zysków i strat?

Churchill wciąż aktualny

Szeroko rozumiana polityka społeczna wy-
daje się dziś nieodłącznym filarem każdego 
cywilizowanego państwa na świecie. Pod-
czas wszelkich debat na ten temat pojawia 
się ideologiczny spór pomiędzy dwoma 
przeciwnymi wizjami świata — tą socjali-
styczną, mówiącą o powszechnej równości 
wszystkich obywateli i hołdującą idei ste-
rowania gospodarką, a tą w pełni liberalną, 
której zwolennicy opowiadają się za pozo-
stawieniem samym sobie losów gospodarki 
i społeczeństwa. Doskonałym potwierdze-
niem konieczności istnienia we współcze-

snym świecie zrównoważonej polityki spo-
łecznej są wciąż aktualne słowa Winstona 
Churchilla z 1945 r., który powiedział, że na-
turalną wadą kapitalizmu jest nierówny po-
dział bogactwa. Naturalną zaletą socjalizmu 
jest równy podział biedy. To stwierdzenie 
odzwierciedla, choć oczywiście nie można 
interpretować go dosłownie, mechanizmy 
obu utopijnych systemów. Na nasze szczę-
ście, w dzisiejszej Europie mało jest na sce-
nie politycznej zagorzałych zwolenników 
tych teorii, a nawet jeśli są, to trudno im 
się oprzeć fali krytyki osób patrzących na 
współczesną ekonomię bardziej otwarcie. 
Kapitalizm „z ludzką twarzą”, pomimo wielu 
niedoskonałości, które próbujemy niwelo-
wać np. poprzez inicjatywy takie jak dorocz-
ny kongres Open Eyes Economy Summit, 
choć nie rozwiewa wszystkich wątpliwości, 
to wydaje się jedyną sensowną drogą prze-
ciwdziałania pogłębiającym się różnicom 
społecznym.

Państwowe know-how

Współczesne państwo wyposażone jest 
w wiele instrumentów pomagających wal-
czyć z nierównościami społecznymi. Przy-
gotowując się do pisania tego tekstu, po-
stanowiłem wśród znajomych w różnym 
przedziale wiekowym przeprowadzić mini 
sondę na temat tychże instrumentów. W 95% 
odpowiedzi usłyszałem, że są to głównie „za-
siłki”. Według mnie wynika z tego, jak niską 
świadomość ekonomiczną posiadają nasi 
obywatele. Faktem jest, że ten rodzaj inge-
rencji państwa jest najbardziej widoczny 
i chyba też najczęściej krytykowany z punk-
tu widzenia przeciętnego Kowalskiego. Jed-
nak nie tylko system świadczeń socjalnych 
gwarantuje społeczeństwu pomoc. Patrząc 
na podział środków budżetowych z ostat-
nich lat nie można nie zauważyć, że rokrocz-
nie przeznaczamy potężne kwoty na wspar-
cie instrumentów zmniejszających skutki 
społecznych nierówności materialnych, ta-
kich jak ubezpieczenia społeczne czy gwa-
rantowana nam konstytucyjnie ochrona 
zdrowia. Ponadto w Polsce, jak i w każdym 
cywilizowanym kraju, dzięki dostępowi do 
bezpłatnego publicznego szkolnictwa po-
wszechnego i wyższego, a zarazem poprzez 
obowiązek szkolny, wszystkie dzieci mają 
możliwość równego startu w dorosłość, 
a przecież poziom wykształcenia społeczeń-
stwa jest jednym z głównych determinan-

tów jego zróżnicowania, które ściśle wiąże 
się nie tylko z jego zamożnością, ale także 
stopniem rozwoju gospodarczego i sytuacją 
na rynku pracy.

Polityka prorodzinna, czyli program zwal-
czania ubóstwa?

Warto też poruszyć problem, który od blisko 
dwóch lat budzi duże kontrowersje w de-
bacie publicznej, a mianowicie funkcjonu-
jący w Polsce rządowy program polityki 
prorodzinnej „Rodzina 500 plus”. Pomijając 
względy polityczne jego wprowadzenia oraz 
analizę sensu zwiększenia wydatków trans-
ferowych o prawie 23 mld złotych, uwa-
żam, że „500+” ma swoje zalety, zwłaszcza 
z punktu widzenia walki z nierównościami 
społecznymi. Głównym jego założeniem 
jest wsparcie finansowe z budżetu państwa 
dla rodzin posiadających więcej niż jedno 
dziecko, by w ten sposób zwiększyć przyrost 
demograficzny. Program jest długofalowy 
i trudno ocenić jego skuteczność po roku, 
ale według Głównego Urzędu Statystycz-
nego liczba urodzeń dzieci rośnie i tak do-
brze nie było od blisko dekady, chociaż przy 
kosztach, jakie ponosimy, wynik mógłby być 
bardziej zadowalający. Jednak to nie demo-
grafia jest obiektem mojego zainteresowa-
nia, a efekt „uboczny” rządowego programu. 
Od kwietnia 2016 r. portfele Polaków zaczę-
ły puchnąć, a większość nawet wymieniła 
je na nowe! Beneficjentami „500+” są głów-
nie rodziny z więcej niż jednym dzieckiem. 
I to one, statystycznie i realnie, najczęściej 
mają problemy finansowe. Z rozmów, jakie 
prowadziłem z pracownikami realizującymi 
to zadanie w gminach wynika, że program 
„500+” w dużej mierze służy wyrównywaniu 
szans tych rodzin poprzez stosunkowo duży 
wzrost dochodów rozporządzalnych. Nie 
posiadamy jeszcze statystyk GUS za 2017 
r., ale w 2016 r. w ciągu 9 miesięcy działania 
programu, stopa skrajnego i relatywnego 
ubóstwa spadła o prawie 2 p.p. Nie jest to 
zaskakujące, jeśli popatrzymy na problem 
przez pryzmat kwalifikacji do uczestnictwa 
w programie, ale jest to stosunkowo dobry 
wynik patrząc na wykresy GUS przedstawia-
jące sytuację materialną Polaków. Wiadomo, 
że nie jest to zasługa tylko i wyłącznie tego 
programu i obecnie rządzącego obozu poli-
tycznego, ponieważ z roku na rok sytuacja 
gospodarcza Polski poprawia się, co widać 
choćby na rynku pracy i dzięki spadającej 

stopie bezrobocia. Wydaje mi się jednak, 
że pieniądze przeznaczone na ten program 
znacznie przyczyniły się do poprawy sy-
tuacji materialnej najbiedniejszych rodzin, 
które nie zawsze potrafią i mogą sobie same 
poradzić z problemami.

Nie jestem zwolennikiem państwa nadmier-
nie opiekuńczego, ale uważam, że program 
„Rodzina 500+”, funkcjonujący jako ważny 
element polityki prorodzinnej jest ruchem 
w dobrym kierunku i nie można oceniać go 
tylko z perspektywy politycznych wizji, czy 
sporu o opłacalność ekonomiczną. Podobne 
programy istnieją nie tylko w bogatej Euro-
pie Zachodniej, ale także w krajach na po-
dobnym Polsce poziomie rozwoju, takich jak 
Węgry, Słowacja, czy Litwa. W mojej ocenie 
ta pomoc jest potrzebna nie tylko ze wzglę-
du na rosnące problemy demograficzne, ale 
również, a może przede wszystkim, jako spo-
sób na wyrównanie szans życiowych tych 
najsłabszych, a więc wygładzenie naszego 
nierównego podwórka.

Czy trzeba wygładzać
nierówne podwórko?

Maciej Wiśniewski
II rok studiów 
licencjackich GAP
Wiceprezes KN GAP
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kapitalizm, ani komunizm nie są ustrojami 
idealnymi, jednak w rzeczywistości opty-
malny dla nas jest ustrój popierany przez 
liberałów. Aby w nim żyć bez nierówności 
społecznych, powinniśmy przede wszyst-
kim uzgodnić założenia dotyczące akcepto-
wanych dysproporcji ekonomicznych, które 
pozwalają mechanizmowi dystrybucyjnemu 
na osiąganie na wolnym rynku modelowego 
poziomu. Na chwilę obecną są to rozważania 
oczywiście teoretyczne, bujanie w obłokach, 
jednak kto wie, może kiedyś uda się wpro-
wadzić taki ustrój?

Co na dziś?

W dzisiejszych działaniach politycznych nie 
brakuje wątków propagujących walkę z nie-
równościami. Pytanie tylko, jak dalece są to 
szczere zamierzenia polityków, a w jakim 
stopniu chwyty marketingowe, które mają 
na celu pozyskanie wyborców. Istnieją jed-
nak regulacje państwowe, które pokazują 
rzeczywistą chęć państwa do zmniejszenia 
różnic w społeczeństwie. W Polsce są to np. 
ustawy o pomocy społecznej, czy o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy. Nie można też twierdzić, iż dzisiejsze 
społeczeństwo jest całkowicie egoistyczne, 
wystarczy spojrzeć na liczbę organizacji po-
magających ludziom potrzebującym. Innym 
bardzo ciekawym rozwiązaniem jest wpro-
wadzenie tzw. podatku Tobina, czyli podatku 
od spekulacyjnych transakcji walutowych, 
z którego dochód miałby być przekazywany 
na ograniczanie nierówności społecznych. 
Podatek ten został wprowadzony w Szwecji, 
jednak odpływ kapitału z tego kraju był na 
tyle duży, że postanowiono go znieść. Trzeba 
mieć na uwadze, że na każdą decyzję poli-
tyczną, która dotyczy walki z nierównościa-
mi społecznymi, wpływ mogą mieć grupy in-
teresariuszy, którzy — w przeciwieństwie do 
władz — mogą działać nieformalnie, a w dzi-
siejszych czasach władzom jakiegokolwiek 
państwa trudno sprzeciwić się choćby małej 
grupce najbogatszych ludzi na Ziemi.

Najbardziej właściwym pojęciem opisują-
cym dzisiejszy świat jest asymetria. Staty-
styki nie pozostawiają złudzeń — zgodnie 
z raportem fundacji Oxfam 85 najbogatszych 
ludzi na naszym globie posiada majątek 
o łącznej wartości 1,7 biliona dolarów. Jest 
to równowartość sumy, jaką posiada 3,5 mi-
liarda najbiedniejszej części naszego glo-
balnego społeczeństwa. Choć dane w pełni 
ukazują dramatyzm tego zjawiska, to jesz-
cze bardziej przeraża fakt, iż 1% najbogatszej 
części naszego społeczeństwa posiada sza-
cunkowo około 110 bilionów dolarów. Aku-
mulację kapitału w rękach tak małej grupy 
społeczeństwa uznaje się za główny powód 
nierówności społecznych, które w ostatnich 
kilkudziesięciu latach przybrały gigantycz-
ne rozmiary. Problem nierówności społecz-
nych jest jak choroba, która z każdym dniem 
coraz bardziej pogarsza stan naszego spo-
łeczeństwa. Jej zwalczenie nie będzie moż-
liwe tylko za pomocą likwidacji objawów, 
trzeba zniszczyć ją od środka. Aby to zrobić, 
należy wejść głębiej w jej przyczyny, poznać 
je po to, by sformułować diagnozę, a następ-
nie wypisać receptę na skuteczny lek.

A wszystkiemu winna…

...gospodarka rynkowa! Podstawą kapitali-
stycznego modelu gospodarki jest konku-
rencyjność. Konkurencyjność wzmacniania 
przez przeświadczenie, iż w naszym społe-
czeństwie the winner takes all — zwycięz-
ca bierze wszystko. Prowadzi ona do po-
wszechnego przekonania, że każdy wokół 
nas może być potencjalnym rywalem w wal-
ce o zasoby, pieniądze, pracę itd. To z ko-
lei generuje narastającą indywidualizację, 
w wyniku której zanikają podstawowe więzi 
społeczne. I może tu niektórych z Czytelni-
ków zaskoczę, ale to jeszcze nie leży bezpo-
średnio u podstawy powstawania nierówno-
ści społecznych, jednak jest bezpośrednio 
z nimi związane. Musimy dokładniej zbadać 
mechanizm gratyfikowania zwycięzców na 
wolnym rynku, a raczej jego wadliwe działa-
nie, polegające na nieproporcjonalności zy-
sków, jakie osiąga zwycięzca w stosunku do 
jego zasług. Świetnym tego przykładem są 
piłkarze z czołowych lig, których tygodnio-
we gaże są nieprzyzwoicie wysokie — nawet 
w odniesieniu do dochodów licznych przed-
siębiorców. W wielu podobnych zawodach 
na wynagrodzenie przeznacza się olbrzymie 
kwoty, dzięki czemu bardzo niski odsetek 
osób może żyć jak w amerykańskim śnie.

Rynek wygrywa z demokracją

Wymienione powyżej mechanizmy prowa-
dzą do pogłębiania nierówności w wielu seg-
mentach życia społecznego. W przeważają-
cej części mają one podłoże ekonomiczne, 
co stanowi kolejną przyczynę w kreowaniu 
konkretnych już problemów społecznych. 
Współzależność pomiędzy rynkami lokal-
nymi a zglobalizowaną gospodarką oraz 
możliwością nieograniczonych przepływów 
kapitału powoduje, iż zachodzące procesy 
ekonomiczne są nieprzewidywalne, a co za 
tym idzie, wszyscy trwamy w niepewności 
gospodarczej. Żyjemy w czasach, w których 
państwa tracą kontrolę nad swoimi gospo-
darkami, a faktyczną władzę przejmują 
koncerny, grupy inwestorów, fundusze czy 
banki. Doszło do tego, że podstawowy me-
chanizm ekonomiczny, od którego zależą 
losy wielu osób, jest zdeterminowany przez 
grupy interesantów. Grupy te działają prze-
ważnie zza kulis, unikają rozgłosu, podpie-
rają się ideologią neoliberalną, która nie po-
zwala państwu na ingerencję w rynek. Tak 
naprawdę, w ten sposób uzyskują legityma-
cję do uwalniania się od jakiejkolwiek kon-
troli politycznej, czy społecznej. Wszystko 
to prowadzi do coraz większej nieprzejrzy-
stości ekonomicznej. Relacja między gospo-
darką a polityką staje się coraz bardziej asy-
metryczna, i właśnie wtedy rynek wygrywa 
z demokracją.

Jak pogodzić wodę z ogniem?

Całkowite wyeliminowanie nierówności 
przewidywała utopijna wizja komunizmu. 
W społeczeństwie opartym na równym po-
dziale dóbr oraz wspólnej własności środ-
ków działający mechanizm ekonomiczny 
w zupełności zlikwidowałby nierówności 
społeczne. Jednak w rzeczywistości, nawet 
gdyby wprowadzono na całym świecie ko-
munizm, to jakkolwiek byśmy się nie starali 
i tak byłoby daleko do osiągnięcia jego uto-
pijnej wizji. Samych nierówności społecz-
nych również nie udałoby się całkowicie 
zlikwidować, zawsze pozostawałyby jakieś 
minimalne dysproporcje.

Pozbycie się nierówności ekonomicznych 
byłoby możliwe tylko w przypadku pozba-
wienia wszystkich ludzi jakichkolwiek 
dóbr z jednoczesnym zakazem zarobku. Sęk 
w tym, że nie jest to rozwiązanie, które ko-
gokolwiek by interesowało. Jak widać, ani 
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W teorii wszystko działa

Przez większą część drugiej połowy XX w. 
panował pogląd, że nierówności są koniecz-
ną ceną, którą państwo musi ponieść na dro-
dze do rozwoju gospodarczego. Kluczowym 
zastrzeżeniem w tej teorii była ich tymcza-
sowość, którą sformułował w swoich bada-
niach Simon Kuznets — głosił on, że rozwój 
gospodarczy w swojej początkowej fazie pro-
wadzi do wzrostu nierówności, ale później 
obserwujemy ich spadek. Niestety, teoria ta 
nie przetrwała starcia z rzeczywistością. Na 
przestrzeni ostatnich 30 lat zauważalny jest 
wzrost nierówności dochodowych w pań-
stwach Organizacji Współpracy Gospodar-
czej i Rozwoju (dalej jako OECD). Przeczy to 
tezie postawionej przez Kuznetsa. W bada-
nym okresie współczynnik Giniego (osiąga 
on wartość z przedziału od 0 do 1, gdzie 0 
oznacza absolutną równość dochodów, a 1 — 
absolutną nierówność) wzrósł w państwach 
OECD z 0,28 do 0,31, a więc nierówności po-
większyły się o ok. 10%. Z raportu przedsta-
wionego przez OECD wynika, że największy 
wzrost wystąpił w krajach skandynawskich, 
co jest o tyle zaskakujące, że stawiane są 
one jako wzór egalitarności. Obecnie dochód 
w ostatnim decylu (10% najbogatszej popula-
cji) jest przeciętnie dziewięciokrotnie więk-
szy w porównaniu z pierwszym decylem 
(10% najbiedniejszych). Najmniejsze różnice 
w tym zakresie są w Europie, podczas gdy 
dla Stanów Zjednoczonych są one równe 14. 
Natomiast największą odległość pomiędzy 
skrajnymi grupami możemy zaobserwować 
w krajach Ameryki Łacińskiej i Południo-
wej tam najbogatsi posiadają ponad 21 razy 
większy majątek niż najbiedniejsi.

Czy nierówności naprawdę są takie złe?

Powyższe dane dają nam ogólny pogląd, 
jak prezentują się nierówności dochodo-
we w najbardziej rozwiniętych państwach, 
dlatego też warto skupić się na tym, czym 
to może grozić. Wyobraźmy sobie, jak wy-
glądałoby nasze życie w kraju, w którym 
egalitaryzm dochodowy jest tylko i wy-
łącznie teorią. Już sam moment urodzenia 
determinowałby to, co możemy osiągnąć. 
Urodziłeś się w bogatej rodzinie, której do-
chód na osobą przewyższa średnią krajową 
kilkukrotnie? Gratulacje! Należysz do małej 
grupy osób, które mogą wszystko — iść na 

dowolne studia, wybrać zawód zgodny ze 
swoimi zainteresowaniami, czy wyjechać 
na wymarzone wakacje. Pytanie brzmi: co 
z resztą? Ta reszta w przeważającej większo-
ści urodziła się w biedzie i w biedzie umrze. 
Szanse na przedostanie się do grupy zamoż-
nych osób są iluzoryczne. Tacy ludzie nie 
mają perspektyw, ledwo wiążą koniec z koń-
cem i większość swojego czasu poświęcają 
na pracę, za którą nie otrzymują godziwego 
wynagrodzenia. Wypisz wymaluj bardziej 
ekonomiczna wersja systemu feudalnego.

Języczek u wagi

Przejdźmy do świata realnego, w którym tak 
drastyczne dysproporcje nie występują, nie-
mniej jednak nadal na osi nierówności bliżej 
nam do krańca elitarnego niż egalitarnego. 
Dlatego też odczucia i problemy wynikające 
z nierówności istnieją i wywierają ogromny 
wpływ na życie społeczeństwa oraz politykę 
państwa. Za przykład mogą tutaj posłużyć 
wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczo-
nych w 2016 r. Donald Trump wygrał dzię-
ki narracji opartej na kwestii nierówności 
dochodowych i krytyce funkcjonującego 
systemu. Uderzenie w tony równości ekono-
micznej, lepszej przyszłości i wykorzystanie 
swojego hasła pozwoliły na zdobycie grona 
wyborców wśród pokrzywdzonych na skutek 
kryzysu gospodarczego w 2007 r. Osoby naj-
gorzej zarabiające lub bezrobotne (a przez to 
i najsłabiej wykształcone) stały się łatwym 
celem dla populistycznej narracji, która 
umacniała w nich poczucie skrzywdzonych 
przez system i najbogatszych. To właśnie nie-
pokoje społeczne będące efektem nierówno-
ści dochodowych sprawiły, że wybory w USA 
zakończyły się takim wynikiem.

Rola państwa

Co zatem musi zrobić państwo, aby ograni-
czyć wpływ nierówności na społeczeństwo? 
Zmienić sytuację na rynku pracy, system 
podatkowy oraz stworzyć i realizować odpo-
wiednie programy społeczne. Najprostszym 
działaniem zmniejszającym nierówności 
dochodowe jest podniesienie płacy dla naj-
biedniejszych osób. Ustanowienie płacy 
minimalnej pozwala na większą akumula-
cję kapitału i wzrost jakości życia. Niemniej 
jednak pensja minimalna musi być na racjo-
nalnym poziomie. Zbyt wysokie wynagro-
dzenie minimalne przyniesie więcej szkód 
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Syzyfowe prace — 
czy państwo jest w stanie pokonać 
nierówności dochodowe?
Na pewno każdy z nas zadał sobie py-
tanie, czy możliwe jest istnienie świa-
ta, w którym ubóstwo jest zjawiskiem 
czysto teoretycznym. Oczywiście wie-
my, że to wizja nierealna, jednak czy 
rządzący już zawsze będą skazani na 
porażkę w walce z nierównościami? 
Czy może jednak uda się doprowadzić 
gospodarkę do stanu, w którym dyspro-
porcje będą utrzymane na społecznie 
akceptowalnym poziomie?

niż pożytku — będzie przyczyną bezrobocia 
wynikającego z niemożności utrzymania 
pracowników przy wymaganej przez prawo 
stawce płacowej, na skutek czego ucierpi za-
równo budżet państwa, jak i osoby prywatne.

Podatkowy zawrót głowy

Kolejną możliwością oddziaływania pań-
stwa w mechanizmie redystrybucji docho-
dów jest system podatkowy. Dziś funkcjo-
nują cztery podstawowe metody obliczania 
wymiaru podatku — progresywna, liniowa, 
regresywna i pogłówna. W systemie progre-
sywnym stawka rośnie wraz ze wzrostem 
dochodów, w liniowym jest cały czas na 
stałym poziomie. Regresywny oznacza, że 
stawka spada wraz ze wzrostem dochodów, 
a podatek pogłówny jest wartością nominal-
ną, którą musi zapłacić każdy z podatników. 
Już samo to rozróżnienie daje nam możli-
wość oceny, który z wymienionych syste-
mów byłby najlepszy w walce z nierówno-
ścią dochodową.

Idea podatku progresywnego, bo o nim mowa, 
jest słuszna — bogatszy płaci większy poda-
tek, dzięki czemu poprzez redystrybucję do-
chodów wspomaga rozwój osób o niższych 
dochodach. Wzmacnia to poczucie spra-
wiedliwości społecznej i pozwala minima-
lizować negatywne zjawiska społeczne. Ko-
lejnym przykładem działania państwa od 
strony podatkowej jest kwota wolna od po-
datku. Niemniej jednak największym proble-
mem każdego systemu podatkowego jest jego 
nieszczelność. Osoby o największych docho-
dach mają również największe możliwości, 
aby te dochody ukryć i tym sposobem oszu-
kać swoje państwo na wielomilionowe kwoty.

Nauka to klucz do równości

Programy społeczne oraz edukacja to kolej-
ny front walki państwa z nierównościami 
dochodowymi. Najważniejszym celem dla 
rządu powinno być stworzenie drabiny moż-
liwości, dostępnej w takim samym stopniu 
dla każdego z obywateli. System ten sprawi, 
że sukces danej osoby będzie determinowa-
ny wyłącznie przez jej ambicje i talenty. Klu-
czową rolę odgrywa tutaj edukacja — jeden 
z najważniejszych czynników stanowiących 
o możliwości zdobycia wyższego wynagro-
dzenia. Sprawiedliwy dostęp do bezpłatnej 
edukacji w połączeniu z systemem wsparcia 

dla osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym na pewno pomoże w zmniejszeniu 
skali nierówności społecznych. Programy 
socjalne (takie jak polskie „500+”) również 
w znaczącym stopniu przyczyniają się do 
redukcji nierówności.

A może zmienić system?

Odpowiedź na tytułowe pytanie tylko pozor-
nie wydaje się łatwa. Nierówności docho-
dowych nie da się pokonać. Mimo tego, rolą 
państwa jest dążenie do tego, aby jak najbar-
dziej je zmniejszyć. Nie oznacza to, że mamy 
dążyć do spłaszczenia dochodów w społe-
czeństwach. Działania muszą być ukierun-
kowane na stworzenie systemu, w którym 
każdy z nas, biedny czy bogaty, niski czy wy-
soki, będzie miał dokładnie taką samą szan-
sę na spełnienie swoich marzeń i nie będzie 
ograniczony poprzez dochody. Aby te ma-
rzenia się urzeczywistniły, konieczne może 
być wprowadzenie przez wszystkie państwa 
nowego rodzaju podatku, który ograniczyłby 
stopę zwrotu z kapitału. Obecnie może wy-
dawać się on nierealny, ale dokładnie tak 
samo kilkanaście lat temu mówiono o pró-
bach zapanowania nad globalnym ocieple-
niem, a dzisiaj prawie wszystkie państwa są 
sygnatariuszami Traktatu Klimatycznego.

Źródła:
OECD (2011), Divided we stand. Why inequali-
ties keeps rising, OECD Publishing.
OECD (2015), In It Together: Why Less Inequali-
ty Benefits All, OECD Publishing.
Keely B., Income Inequality — The Gap Be-
tween Rich and Poor, OECD Publishing, 2015.
Piketty T., Kapitał w XXI wieku, Warszawa 2015.

Źródła grafiki:
Tsatuo Aoki - illustrations
juniqe.nl
flickr.com
lifehack.org



3130

Podchodząc do tematu nierówności spo-
łecznych z perspektywy artykułu przyzna-
ję, że pomyślałem tak samo, stąd też moim 
początkowym zamysłem było stworzenie 
pracy pseudonaukowej i przepełnionej fra-
zesami o współczuciu, która prezentowałaby 
kolejną diagnozę albo receptę. Stwierdziłem 
jednak, że elementów nierówności należy 
szukać nie tylko tam, gdzie wydaje się to 
najbardziej oczywiste. Każdy z nas ma swoją 
historię, i to ona determinuje nasze później-
sze wybory i sposób życia. Zatem czemu nie 
rozejrzeć się wokół siebie i zobaczyć, jak to, 
skąd pochodzimy i jacy jesteśmy, wpływa na 
nasze dopasowanie do otoczenia? Dla mnie 
tym otoczeniem jest korporacja.

Równi nierównością

Dobrym zwyczajem jest pozostawiać pytania 
retoryczne bez odpowiedzi, więc lepiej przejść 
od razu do rzeczy. Zapewne ciekawa wydaje 
się analiza pt. Dlaczego nierówności społecz-
ne istnieją?. Mnie jednak kolejna próba odpo-
wiedzi na to pytanie nie interesuje. Różnice 
między ludźmi istniały, istnieją i będą, mimo 
wielu prób ich niwelowania, istnieć nadal. 
Gdyby zaś ich nie było, ludzkość straciłaby 
jedną ze swych podstawowych aktywno-
ści — troski o drugiego człowieka. Żyjemy tu 
i teraz, zatem może warto spojrzeć na to, jak 
radzimy sobie z nierównościami, gdy stajemy 
na progu ich przezwyciężenia i to w miejscu, 
które reklamuje się, jako przyjaciel wszelkich 
odmienności, czyli korporacji. Miałem obawy 
przed podjęciem pracy w miejscu, które już 
na wstępie chełpi się tym, że redukuje twoją 
prywatność do niezbędnego minimum; miej-
scu, które przypisuje ci pracowniczy nume-
rek, a jednocześnie nieustannie podkreśla, 
że jesteś niezbędny „w procesie”. Bałem się 
ludzi noszących dziwne potrawy w plasti-
kowych pojemnikach (czy ktoś z nich wie-
dział, że jarmuż w ogóle pisze się przez „ż”?). 
Każda z tych osób w ich odczuciu czymś się 
wyróżniała. Dla mnie stanowili zwarty sze-
reg. Niczym koreańscy żołnierze na paradzie 
wojskowej. Sztuczni, nieludzko zsynchroni-
zowani, a przez to jeszcze bardziej przeraża-
jący. Moje odczucia nie były w żaden sposób 
krytyką tego środowiska, a raczej pewną oba-
wą związaną z moją obecnością w nim. Jak 
ja, człowiek, który czuje w sobie kompleks 
prowincji i reprezentuje nizinę społeczną, ma 
być równorzędnym partnerem do rozmowy 
z właścicielami eleganckich plastikowych 
pudełeczek wypełnionych jarmużem?

Kupuję swoje plastikowe pudełeczko

Nie uciekłem, zostałem. Postanowiłem po-
znać tych ludzi i znaleźć odpowiedź na pyta-
nie: jak to możliwe, że miejsce, które krzyczy 
do mnie „możesz być, kim chcesz, nieważne, 
co zostawiłeś za sobą”, wydaje mi się aż tak 
bardzo jednolite, monolityczne?

Poznawałem ludzi. Każdy z nich chwalił się 
tym, że ma do opowiedzenia historię zupeł-
nie inną niż wszyscy. One rzeczywiście były 
inne, ale dla kogoś, kto wrósł w miejsce. Ja 
dostrzegałem tylko różniące je niuanse. Aby 
bardziej zintegrować się z ludźmi, posta-
nowiłem kupić swoje pierwsze plastikowe 
pudełeczko — jak metaforycznie nazwałem 
próbę wejścia w środowisko na tyle mocno, 
by zrozumieć napędzający je mechanizm. 
Tak zaczęło się rozumienie miejsca.

Gombrowicz lekarstwem na trudną prze-
szłość

Zadałem sobie pytanie, które postano-
wiłem zweryfikować: czy to możliwe, że 
w tym miejscu nie ma już ludzi innych niż 
ci z bogatszych rodzin, lepiej ubranych, wy-
jeżdżających na egzotyczne wakacje? Nie 
wiem, dlaczego za wszelką cenę chciałem 
to sprawdzić. Uznałem, że jest to po prostu 
niemożliwe, by w jednym miejscu zosta-
li zebrani sami szczęśliwi ludzie, którym 
rodzice pomagają urządzać zakupione dla 
nich mieszkania, wspólnie planują wakacje; 
ludzie, którzy zostawiają swoje pieski w spe-
cjalnych hotelach, gdy wyjeżdżają w dłuższą 
podróż. Rozpocząłem swoją grę, nastawioną 
tylko na jeden cel: dowiedzieć się, kim są ci 
ludzie. I z czasem rysował się coraz smut-
niejszy obraz społeczności, która toczyła 
walkę sama ze sobą. Społeczności, dla któ-
rej korporacja jest życiowym celem i prze-
znaczeniem. Społeczności, która ma jednak 
swoje problemy i wcale nie jest tak zwarta, 
za jaką próbuje uchodzić. Nie brakuje bo-
wiem osób, które odnajdują swoje przezna-
czenie w korporacji, które w rozmaity spo-
sób mogłyby zostać uznane za „społecznie 
nierówne”. Ktoś wychowywał się w rodzinie, 
w której nie było ojca albo matki, ktoś mu-
siał pracować u sąsiadów, by pomóc w utrzy-
maniu domu, a jeszcze ktoś miał od życia 
wszystko i wcale nie musiał brać kredytu 
na mieszkanie, mógł skorzystać z pomocy 
rodziców. Wszystkich jednak łączy jedno — 
wyższe wykształcenie, które w korporacji 

jest czymś tak naturalnym, że nikomu nie 
przyszłoby na myśl, by bez niego się w niej 
pokazywać. Później zaś zaczyna ich łączyć 
wszystko. Styl życia, ubiór, zainteresowania. 
Dlaczego? Dostają przestrzeń, która tak ko-
cha różnice. Czemu zatem na siłę wpychają 
się w jakieś ramy? Z prostego powodu. Kor-
poracja mówi: różnijcie się! Ale… wybierzcie 
sobie z listy to, w czym chcecie się różnić. Na 
tej liście nie ma kryterium dochodowego czy 
przeszłości. Mając takie same szanse, jak 
inni, nie musisz udowodnić, że zasługujesz 
na coś więcej z racji swojego pochodzenia. 
Zatem, gdy nie jest ci ono potrzebne — nie 
mówisz o nim. Albo robisz to w taki sposób, 
by pasowało do wzorca.

Bądźmy jednością

Korporacja nie uczy akceptacji nierówności. 
To miejsce, w którym możesz spróbować 
o nich zapomnieć. Jeśli będziesz się upierał, 
że nie dasz rady, bo przeszłość odcisnęła na 
tobie zbyt wielkie piętno — będziesz zmu-
szony odejść. Nie ma tam dla takich miejsca. 
Jeśli jednak jesteś gotów zacząć żyć innym 
życiem, przejąć zachowania grupy, możliwe, 
że się tam odnajdziesz i może nawet dobrze 
poczujesz. Zaczniesz dostrzegać różnice 
w ludziach, przestaną wydawać ci się „kor-
poracyjną masą”. Powód będzie prosty — sta-
niesz się częścią monolitu. Czy przypomina 
to teorię Gombrowicza o zakładaniu masek? 
Zapewne tak. Jednakże, jeśli się postarasz, 
maska ta stanie się dość wygodna. Pozwoli 
ci spędzać czas w grupie ludzi, którzy, — jak 
się wydaje — nie mają wielu problemów. Da 
możliwość zapomnienia o miejscach, roz-
czarowaniach, które zostawiło się za sobą. 
Pozwoli też na coś bardzo ważnego — osią-
ganie godziwego dochodu, o który trudno 
w innych miejscach. A z nim można już 
zrobić wszystko: zapewnić opiekę lekarską 
schorowanym rodzicom, opłacić terapię dla 
niepełnosprawnego dziecka, oddać zaległe 
długi, opłacić kurs językowy. Możesz zacząć 
realnie minimalizować różnice.

Można w tym miejscu zadać pytanie, czy 
opisany wyżej mechanizm jest dobry? Czy 
jest prawdziwy? Czy nie potęguje panującej 
i tak wśród ludzi sztuczności, skłonności 
do udawania? Nie mnie to oceniać, bo nie 
o wartościowanie takiego stylu życia tu cho-
dzi. To, co jest w tym ważne, to skupienie, jak 
w soczewce, ludzkich problemów, które po-
jawiają się wśród nas wszystkich.

Korporacja pokazuje, że nigdy nie pozbę-
dziemy się historii swojego życia, że te hi-
storie nigdy nie będą powtórzone, choćby 
wydawały się podobne. Skupisko tak wielu 
osób w jednym miejscu, siedzących biurko 
przy biurku, boks przy boksie, roi się od nie-
równości społecznych, a mimo to wszyscy ci 
ludzie potrafią ze sobą współżyć. Dokonują 
bowiem wyboru, mniej lub bardziej świa-
domego, że oto w ten sposób chcą walczyć 
z elementami, które ich różnią — stworzyć 
nowy rodzaj człowieka.

Różnić się to my, a nie nam

Na wstępie napisałem, że nie interesuje mnie 
przyczyna nierówności; tego, dlaczego ktoś 
osiąga więcej, a ktoś boryka się z biedą. Kor-
poracja nie pyta cię „skąd przybyłeś?”, ale „jak 
szybko się dostosujesz?”. Cokolwiek by o tym 
miejscu nie mówić, tworzy ono atmosferę 
równości, względnie równego dochodu, spra-
wia, że ludzie czują się lepiej.

Pokazuje także, że taki świat nie ma racji 
bytu. Nie po to człowiek pracuje w korpora-
cji, by później nie mógł pochwalić się przed 
uboższymi swoim dochodem. Nie po to znosi 
wszelkiego rodzaju ingerowanie pracy w jego 
życie, by nie móc opowiedzieć znajomym, ja-
kie korzyści to miejsce zapewnia. Ludzie mu-
szą się różnić, by być sobą. Dążenie do rów-
nowagi może odbywać się tylko na krótkich 
odcinkach, ale nie w całym życiu. Korporacja 
na to pozwala i dzięki temu, między innymi, 
jest tak popularna. Ma oczywiście swoje wy-
magania, zatem nie przyjmie w swe szeregi 
każdego (jak choćby poruszana wcześniej 
kwestia wyższego wykształcenia), ale nie-
które z nich są tak oczywiste, że nie stanowią 
wśród ludzi żadnego realnego podziału.

Jeśli jesteś gotów, by żyć w świecie, który 
wprowadzi do twojego życia zupełnie nowy 
styl, który spowoduje, że będziesz inaczej mó-
wił, myślał, ale będziesz czuł się „awansowa-
ny” do kategorii ludzi względnie zamożnych, 
bezpiecznych i uśmiechniętych — śmiało, 
spróbuj. Pamiętaj jednak, że zawsze będzie 
to związane z oddaniem cząstki swojej oso-
bowości, cząstki siebie. Nie każdy umie to 
znieść, nawet za cenę społecznego awansu.

Dawid Marszałek
II rok studiów 
uzupełniających magisterskich 
Rachunkowości i Controllingu
Członek KN GAP

Korporacja — kraina
nierówności w plastikowym pudełku

Gdy widzimy hasło „nierówności spo-
łeczne”, wielu z nas ma przed oczami 
bezrobotnych, bezdomnych, albo po 
prostu tych, którym wiedzie się gorzej. 
Nasze myśli wędrują w stronę tej części 
społeczeństwa, która jest inna od ogól-
nie przyjętej średniej, zarówno na plus, 
jak i — jeśli jesteśmy niezadowoleni 
z naszego położenia — na minus.

Źródła grafiki:
br.freepik.com
illustrationserved.com
daviddoran.co.uk
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Prekariusz, czyli kto?

Słowo prekariusz wywodzi się z łacińskie-
go caritas (miłosierdzie, troska) i ma zwią-
zek z filozofią chrześcijańską. Odnosi się do 
kogoś, kto ze względu na swoją fatalną sy-
tuację potrzebuje modlitwy i  pomocy. Rów-
nocześnie prekariat stanowi nawiązanie do 
pojęcia „proletariatu”, czyli określenia XIX-
-wiecznych robotników używanego przez 
Karola Marksa. Pojęcie prekariatu do lite-
ratury wprowadził Guy Standing, profesor 
angielskiego Uniwersytetu w Bath, pisząc 
książkę pt. Prekariat: Nowa niebezpieczna 
klasa. Młodzi, wykształceni, głodni sukcesu 
— tak w trzech hasłach można scharaktery-
zować klasę społeczną prekariuszy. Świat 
powinien należeć do nich. Rzeczywistość 
jest jednak brutalna i zgoła odmienna.

Dzisiejsi prekariusze zazwyczaj pracują po-
niżej swoich kwalifikacji i na podstawie ela-
stycznych form zatrudnienia. Daje im się we 
znaki brak urlopu, pensja na poziomie płacy 
minimalnej czy niewielkie perspektywy na 
uzyskanie godnej emerytury. To jedne z wie-
lu problemów, z którymi muszą borykać się 
świeżo upieczeni absolwenci wyższych 
uczelni. Prekariat to nieustanna niepewność 
jutra i lęk, że może być już tylko gorzej.

Korporacyjny Mordor

Praca w call center, outsourcing usług, ob-
sługa restauracji typu fast food, czy przysło-
wiowa kasa w hipermarkecie — to tylko kil-
ka przykładów miejsc pracy współczesnych 
prekariuszy. Coraz częściej wśród pracowni-
ków międzynarodowych korporacji można 
usłyszeć sformułowanie, że pracują w „Mor-
dorze” (bezpośrednie nawiązanie do ciemnej 
krainy z powieści J. R. R. Tolkiena Władca 
Pierścieni). „Mordor” budzi mieszane uczu-
cia: zarówno śmieszne, jak i straszne. Z jednej 
strony, w międzynarodowych przedsiębior-
stwach pracują tysiące osób, otrzymujących 
często wynagrodzenie nieadekwatne do zaj-
mowanego stanowiska i nadmiernych obo-
wiązków. Coraz częściej spotykam się z rela-
cjami znajomych, że aby przejść pomyślnie 
proces rekrutacji na podrzędne stanowisko 
w firmie outsourcingowej, trzeba zdać szereg 
testów, niczym do amerykańskiej Narodowej 
Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicz-
nej, szerzej znanej jako NASA. „Mordor” ofe-
ruje wiele, ale też sporo oczekuje. Często 

praca jest przymusem i jedynym wyjściem, 
a nawet przykrym obowiązkiem i ostatnią 
deską ratunku dla prekariuszy nieradzących 
sobie na rynku pracy.

Dlaczego sytuacja prekariuszy jest taka 
trudna?

Pełna odpowiedź na pytanie ma bardzo 
złożony charakter. Są jednak pewne prze-
słanki, które wyjaśniają, skąd się bierze ten 
problem. Przyczyn wyodrębniania nowej 
klasy społecznej należy poszukiwać w prze-
mianach dokonujących się od wielu lat na 
rynku pracy, a także w  oddziałujących na 
niego zmianach technologicznych. Infor-
matyzacja, stosunkowa łatwość w zdobyciu 
wyższego wykształcenia i uelastycznienie 
rynku pracy na przestrzeni ostatniej deka-
dy bardzo mocno wpłynęły na wykreowanie 
klasy prekariuszy.

Na podstawie danych z bazy Eurostatu 
można prześledzić, jak w latach 2000-2016 
wzrósł w Polsce odsetek pracowników za-
trudnionych na czas określony w stosunku 
do ogółu pracujących. W 2000 r. zatrudnieni 
na czas określony stanowili zaledwie 5,7% 
wszystkich pracujących, a w 2007 r. wartość 
wskaźnika była najwyższa w badanym okre-
sie i wyniosła aż 28,1%. Ten wysoki poziom 
utrzymywał się przez kolejne lata i w 2016 r. 
przekroczył 27%. Należy podkreślić, że w tej 
statystyce Polska przoduje — zajmuje pierw-
sze miejsce w całej Unii Europejskiej1.

Trzeba także wspomnieć o procesie globa-
lizacji, który mocno oddziałuje na sytuację 
życiową prekariuszy. Ogromna mobilność 
i nieustanna chęć obniżania kosztów pracy 
powodują, że międzynarodowe firmy w szyb-
kim czasie są w stanie przenieść swoją dzia-
łalność w  inny zakątek świata; w miejsce, 
gdzie przede wszystkim będzie taniej. Takim 
decyzjom przyświeca chęć maksymalizacji 
zysku, w myśl współcześnie popularnych 
neoliberalnych poglądów.

1 Eurostat, Odsetek osób zatrudnionych na umowę 
o pracę na czas określony, grupa wiekowa 15–64 
lata, 2016 r. (% wszystkich pracowników), http://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php/, [data dostępu: 12.11.2017].

Co będzie dalej?

Klasa prekariuszy nieustannie się powięk-
sza, niczym w efekcie kuli śnieżnej. Takie 
zjawisko determinuje powstawanie nowych 
wyzwań i zagrożeń zarówno dla samych jed-
nostek, jak i dla całego społeczeństwa, a także 
dla realizowanych polityk publicznych. Jed-
no jest pewne, sytuacji prekariuszy nie moż-
na zmienić w jeden dzień — drogą rewolucji. 
Potrzebne są dokładnie zaplanowane zmiany 
systemowe i działania redystrybucyjne, które 
przede wszystkim pozwolą młodym ludziom 
uzyskać stabilizację finansową i zwiększyć 
szansę na lepsze jutro. Nie dotyczy to jedynie 
polskich realiów, opisywany problem dotyka 
wiele światowych gospodarek.

W Polsce w okresie transformacji ustrojo-
wej i bezpośrednio po niej uznawano, że to 
bezrobocie jest przyczyną powstawania no-
wych problemów społecznych. Natomiast 
dziś można śmiało powiedzieć, że to właśnie 
brak stabilności zatrudnienia determinuje 
powstawanie nowych kwestii społecznych 
i rozwój prekariatu.

Adrian Banaś

Prekariusze wszystkich narodów, 
łączcie się!

Zapewne zastanawiacie się, czy aby na 
pewno do tytułu nie wkradł się błąd? 
Śpieszę z informacją, że powyższa pa-
rafraza to nie przypadek! W minionym 
stuleciu proletariat, ale dziś to właśnie 
prekariat staje się nową, „uciśnioną” 
klasą społeczną.

Źródła: 
Standing G., Prekariat. Nowa niebez-
pieczna klasa, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2017.

Źródła grafiki:
irvingpenn.org

I rok studiów
doktoranckich
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Jak było?
 
Na jesienne przygnębienie najlepszym le-
karstwem jest działanie. Zaczęliśmy od 
rekrutacji do koła, dzięki czemu znacznie 
urośliśmy w siłę. W pierwszych tygodniach 
nauki zorganizowaliśmy także luźne spo-
tkanie integracyjne między innymi dla stu-
dentów I roku licencjatu , którzy mieli okazję 
spotkać się z członkami naszego koła, a tak-
że z prowadzącymi zajęcia . Rozwialiśmy ich 
wątpliwości i staraliśmy się odpowiedzieć 
na nurtujące pytania zarówno dotyczących 
naszego koła jak i studiów. 

Listopad to OEES. Po raz drugi, tworząc po-
woli tradycję wsparliśmy jako wolontariusze 
organizację tego Kongresu Ekonomii War-
tości. Wypełnianie obowiązków na recepcji, 
odbieranie mówców z lotniska, opiekowa-
nie się nimi w ICE, gdzie odbywał się Kon-
gres czy bieżące informowanie uczestników 
kongresu to pola naszej działalności, które 
pozwoliły nam zdobyć wiele doświadczenia 
i kompetencji, a oprócz tego fantastycznie 
spędziliśmy czas.  

Poza uczelnią spotykaliśmy się w ramach 
Klubu Dyskusyjnego, gdzie razem z wykła-
dowcami analizowaliśmy wpływ kampanii 
społecznych oraz dyskutowaliśmy o przy-
szłości Katalonii. Co ważne, formuła Klubu 
Dyskusyjnego jest otwarta dlatego zachę-
camy do śledzenia naszej strony: facebook.
com/kngap/ gdzie na bieżąco zamieszcza-
my informacje o kolejnych spotkaniach.
Głodni wiedzy uczestniczyliśmy w semina-
riach z cyklu Dobre Rządzenie, gdzie mogli-
śmy słuchać dyskusji na tematy związane 
z naszymi studiami.

Na fali popularności zorganizowaliśmy wy-
kład o bitcoinach i innych kryptowalutach, 
dzięki czemu mogliśmy poszerzyć swoją wie-
dzę na ten popularny ale mało zbadany temat. 

Okres przedświąteczny to czas, który chcie-
liśmy poświęcić innym. Po raz drugi dołą-
czyliśmy do Szlachetnej Paczki, gdzie razem 
z całym Wydziałem pomogliśmy jednej z ro-
dzin dając szansę na lepsze życie i zapew-
niając godne przeżycie świąt.

Podczas naszych cotygodniowych spotkań 
kręcimy naszym wyjątkowym Kołem For-
tuny, a wyniki w postaci artykułów można 
śledzić na naszej facebookowej stronie. Za-
chęcamy do dyskusji w komentarzach pod 
publikowanymi artykułami.

Co w 2018?

W Nowy Rok weszliśmy z nową energią. Ko-
łem kręcimy dalej, przygotowujemy kolejne 
Kluby Dyskusyjne, a już wkrótce wracamy 
z projektami znanymi z lat poprzednich. 

VIP GAPy, czyli spotkania z znanymi, wpły-
wowymi osobami, które odniosły w Polsce 
sukces to projekt z którego jesteśmy dumni. 
Konkretnych nazwisk jeszcze nie zdradza-
my ale zapewniamy że będziemy trzymać 
najwyższy poziom (w zeszłym roku gościli-
śmy Prezesa Zarządu Alior Banku oraz Pre-
zesa Zarządu Raiffeisen Polbank).

Liga Debat Oksfordzkich to turniej mający 
wyłonić drużynę najlepszych mówców, któ-
rzy w regułach debaty oksfordzkiej mierzą 
się z tezami związanymi z tematyką studiów 
na wydziale GAP. Zachęcamy do uczestnic-
twa wszystkich studentów.

Rekrutacja do naszego koła wciąż jest otwar-
ta. Zachęcamy do dołączenia, a także do 
udziału w wydarzeniach przez nas organi-
zowanych.
 

 

Zakręceni w Kole

D l a  k o g o :
 
studentów ciekawych świata, chętnych do 
działania, którzy chcą łączyć naukowe pasje 
z aktywnym działaniem, którzy oczekują od 
studiów czegoś więcej

K i e d y  i  g d z i e :

czwartek, godz. 18.10, sala -103, 
Rakowicka 16

D l a c z e g o ?
 
zdobycie cennego doświadczenia, koor-
dynowanie i współtworzenie ciekawych 
projektów, rozwijanie się na płaszczyźnie 
naukowej,  poznanie przyjaciół 

KN GAP

W pracy z młodzieżą
Rozpoczęty właśnie sezon stoi pod znakiem 
innowacji w szkoleniu młodych zawodni-
ków. Zespół trenerski Kadry GAP postano-
wił zastosować nowe narzędzia w procesie 
selekcji piłkarzy do drużyny u-20. Jeszcze 
w maju podjęto decyzję o zorganizowaniu, 
w porozumieniu z krakowskimi szkołami 
średnimi, turnieju towarzyskiego, w którym 
można by dokonać przeglądu uzdolnionej 
piłkarsko młodzieży. Do rywalizacji stanęły 
ostatecznie 4 drużyny, a zacięte rozgrywki 
pozwoliły wyłonić co najmniej kilka talen-
tów do najmłodszego zespołu Kadry. Nowe 
metody selekcyjne dały wymierne efekty już 
na początku obecnego sezonu. Wzmocnio-
na drużyna u-20 wygrała tegoroczną edycję 
CRACOVIADY — igrzysk studentów pierw-
szego roku, a w ogólnopolskich finałach tych 
rozgrywek zajęła 6. miejsce. Młodsi zawod-
nicy zasilają także regularnie szeregi zespo-
łu seniorów, decydując niejednokrotnie o lo-
sach spotkań.

Planowe zdobycze kadry GAP

Reprezentacja Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w halowej piłce nożnej realizuje ustalone 
wcześniej zamierzenia. Kolejny rok działal-
ności przyniósł wiele satysfakcjonujących 
rozstrzygnięć zarówno na płaszczyźnie 
sportowej, jak i organizacyjnej.

U futsalistek
Również piłkarkom halowym umożliwiono 
w tym roku sportowy awans. Zarząd AZS 
UEK zadecydował, że należy podjąć dodat-
kowy wysiłek organizacyjny, który pozwoli 
zespołowi kobiecemu wystartować na ogól-
nopolskim poziomie rozgrywek. Liczne suk-
cesy dziewczyn w turniejach akademickich 
przekonały ostatecznie decydentów i druży-
na została zgłoszona do 1 Polskiej Ligi Futsa-
lu. Nowe rozgrywki oznaczają grę o bardzo 
dużą stawkę. Dwa pierwsze zespoły otrzy-
mają bowiem szansę gry w final four, gdzie 
będzie można powalczyć o awans do Eks-
traligi. Aby sprostać wyzwaniu sportowemu 
i organizacyjnemu, nasza drużyna połączyła 
siły z Naprzodem Sobolów — klubem zna-
nym z rozbudowanej akademii piłkarskiej 
wyłącznie dla dziewczynek. Współpraca 
ma także na celu zachęcenie uzdolnionych 
sportowo zawodniczek do podjęcia studiów 
na Wydziale Gospodarki i Administracji Pu-
blicznej. Kobieca drużyna Kadry GAP świet-
nie rozpoczęła rywalizację, zwyciężając 
w swoim debiutanckim występie 6:2

Na poziomie
seniorskim

Stały, wysoki poziom prezentują senio-
rzy. Ostatnie Akademickie Mistrzostwa 
Polski zakończyli ze złotym medalem 
wśród uczelni społeczno-przyrodni-
czych. W ogólnej rywalizacji szkół wyż-
szych odpadli dopiero w ćwierćfinale, 
ulegając przyszłym triumfatorom z Uni-
wersytetu Warszawskiego. Pierwszy ze-
spół Kadry drugi rok z rzędu występuje 
na parkietach 2 Polskiej Ligi Futsalu. Po 
przetarciu w zeszłym sezonie i zebraniu 
niezbędnego doświadczenia, zawodni-
cy liczą na sprawienie kłopotów naj-
lepszym. Zwłaszcza że drużyna została 
wzmocniona kilkoma zawodnikami 
z ekstraklasową przeszłością, którzy wi-
dzą dla siebie perspektywę rozwoju na 
Uniwersytecie Ekonomicznym.
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Czy kultura może być dobrym sposobem 
na biznes?

JH: Chciałbym postrzegać kulturę nie tyl-
ko w kontekście biznesu, ale także szerzej 
rozumianej gospodarki i ekonomii. Istnieje 
wystarczająco wiele dowodów na to, że w ob-
szarze kultury można prowadzić działalność 
biznesową — klasycznym tego przykładem 
jest porównanie dochodów z sosu salsa 
i tańca salsa. Pokazuje ono, że zyski są dużo 
wyższe w tym drugim przypadku. Zależy mi 
na tym, aby w sferze kulturalno-biznesowej 
działali studenci, którzy mają tego predys-
pozycje i zainteresowania. Ważniejsza jest 
tu jednak relacja odwrotna. Chciałbym, aby 
kształceni przez nas ekonomiści nabyli cech 
związanych z kontaktem z kulturą, bo służy 
ona przede wszystkim rozwijaniu kreatyw-
ności i rozbudzaniu wyobraźni. Związek kul-
tura-biznes powinien być widziany w dwóch 
kierunkach – nie tylko, na ile biznes może 
eksploatować kulturę, ale też na ile bizneso-
wi kultura jest niezbędna. Biznes, który nie 
ma podłoża kulturowego, nie posiada ele-
mentu kreatywności i wyobraźni, nie będzie 
się rozwijać.

Po co współczesnemu ekonomiście kultura?
Kultura na Sympozjum GAP obecna jest nie 
bez powodu, bowiem kompetencje niezbęd-
ne w  warsztacie pracy każdego ekonomi-
sty nabywamy, mając do czynienia właśnie 
ze sztuką. O tym, jakie to umiejętności i co 
kultura ma wspólnego z biznesem opowiada 
prof. dr hab. Jerzy Hausner.

Koncert „Chowańce” 
— Piotr Domagała & Kwartet Śląski

P o d c z a s  4 6 .  S y m p o z j u m  G A P 
A g e n c j a  A r t y s t y c z n a  G A P  z a p r a s z a  n a :

Otwarcie wystawy Przestrzeń rozpoznana
studentów ASP im. J. Matejki w Krakowie 
pod kier. prof. ASP Bartłomieja Struzika 

Nocne śpiewogranie z udziałem Wojciecha 
Waglewskiego i Mateusza Pospieszalskiego

piątek, 19/01 godz. 12:00

piątek, 19/01 godz. 23:00

sobota, 20/01 godz. 20:30

Wraz z rosnącym poziomem rozwoju gospo-
darczego świata coraz dotkliwiej wzrastają 
dysproporcje ekonomiczne między jed-
nostkami w społeczeństwie. Jeśli wierzyć 
statystykom, ośmiu najbogatszych świata 
zgromadziło natenczas ponad 400 mld do-
larów, czyli tyle, ile w sumie 3,6 mld mniej 
zamożnych ludzi. Zaledwie rok wcześniej 
równowartość majątku połowy ludności po-
siadało „aż” 62 miliarderów, co dobitnie po-
kazuje, że zmiany dokonują się na naszych 
oczach. Dzieje się to, podczas gdy w krajach 
najbiedniejszych nie widać żadnego spekta-
kularnego postępu. Z głodu na świecie co 5 
sekund umiera 1 dziecko, a miliardowi popu-
lacji, której dane jest jeszcze egzystować, na 
życie musi wystarczyć dolar dziennie.

Rzeczywistość współczesnego świata to 
rozwijające się kraje tonące w korupcji, na 
której tracą lwią część dochodu oraz pań-
stwa pozornie demokratyczne, które rządy 
ludu dawno zamieniły na rządy pieniądza. 
Od początku bowiem adaptowani jesteśmy 
do konsumpcyjnego stylu życia, uczymy 
się, jak zarobić najwięcej oraz jak najwięcej 
wydać. Kapitalistyczny model funkcjono-
wania gospodarek sam w sobie nie jest zły, 
wiemy przecież, że „kto się nie rozwija ten 
się cofa”. Jednakże wprost proporcjonalnie 
do dochodów rośnie znieczulica społeczna 
na ludzką krzywdę, czy na stan środowiska 
naturalnego. W wyścigu szczurów nie oglą-
damy się za siebie, nie podajemy ręki upa-
dłym, ani nie dostrzegamy, że biegniemy po 
grząskim gruncie. Kiedyś być może obudzi-
my się w świecie na wzór Indii podzielonym 
na kasty, w którym jak za antycznych cza-
sów tylko najbogatsi będą mieli dostęp do 
podstawowych instytucji, jak służba zdro-
wia, czy szkoły. Reszcie zabraknie waluty, 
by przekonać ludzkość do dania im szansy 
na godne życie. Ten pesymistyczny scena-
riusz pokazuje, że niezrównoważony rozwój 
gospodarczy może prowadzić do zacofania 
społecznego. Dlatego niesłychanie ważne 
jest wyrównywanie szans.

Ma to znaczenie nie tylko na płaszczyź-
nie ekonomicznej. Także niepełnosprawni 
często znajdują się na marginesie społecz-
nym. Osoby te niejednokrotnie nie mają 
możliwości samodzielnego funkcjonowania 
i ich współuczestniczenie w zbiorowości 
jest w większym lub mniejszym stopniu 
utrudnione. Warto, więc zwrócić szczegól-

ną uwagę na możliwości integracji i udzia-
łu w inicjatywach społecznych osób nie-
pełnosprawnych. Podstawowym krokiem 
jest zniesienie barier architektonicznych. 
Podesty w miejscach użyteczności publicz-
nej, obniżone krawężniki na przejściach 
dla pieszych, czy szerokie miejsca parkin-
gowe, umożliwiające swobodne opuszcze-
nie samochodu w przypadku zaburzenia 
układu ruchu, to absolutna konieczność, 
jeśli mówimy o aktywizacji osób z niepeł-
nosprawnością. Niestety, proces integracji 
jest zdecydowanie bardziej zaawansowany 
i konieczne jest dokonanie wielu innych 
istotnych przedsięwzięć. Kluczowe jest 
przygotowanie środowiska i ukształtowanie 
odpowiednich postaw względem niepeł-
nosprawnych poprzez np. wychowywanie 
młodych ludzi w taki sposób, aby rozumieli 
i tolerowali ich odmienność. Niewłaściwa 
edukacja może prowadzić do powszechne-
go zjawiska wykluczenia społecznego osób 
niepełnosprawnych i dyskryminacji. Ta do-
świadczana jest w wielu przypadkach takich 
jak poprzez odtrącenie przez pracodawcę, 
przez członków grup społecznych, bądź 
przez partnera życiowego. Niestety, w pol-
skim społeczeństwie zauważalny jest niski 
poziom orientacji w powyższym temacie 
oraz niepoprawny sposób myślenia i oceny 
sytuacji życiowej osób z problemami zdro-
wotnymi. Według badań przeprowadzonych 
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, dotyczących po-
strzegania osób niepełnosprawnych, wśród 
odsetka społeczeństwa istnieje pogląd, iż 
niepełnosprawność to „kara za grzechy”.

Jeśli stawiamy na rozwój gospodarczy, 
czyńmy to z korzyścią dla każdego człowie-
ka, z poszanowaniem jego praw i godności. 
Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy tacy sami.
To my stoimy za sterami okrętu zwanego 
„przyszłością” w rejsie po dobrobyt. Postaraj-
my się, by nikt nie wypadł za burtę.

Wzrost gospodarczy
w kontekście nierówności 
społecznych i ekonomicznych

Jerzy Jabcoń, 
Dominik Woźniczka 
Zrzeszenie Studentów 
Niepełnosprawnych UEK

Źródła:
pfron.org.pl
forbes.pl
newsweek.pl

Wyjaśnijmy dlaczego edukacja kultural-
na młodych ekonomistów jest tak waż-
na?

JH: Dzisiejsza gospodarka jest gospo-
darką innowacji i wiedzy. To gospo-
darka, która musi się przeobrażać, 
przeformułowywać i dużo szybciej ada-
ptować. W takiej gospodarce ta część 
kompetencji, która płynie od kultury, 
jest niezbędna. Tu nie chodzi o ogólne 
wykształcenie człowieka inteligent-
nego, ale aby do wiedzy i umiejętności 
oraz określonych kompetencji zwią-
zanych z kulturą –  bardzo potrzebnej 
każdemu współczesnemu ekonomiście 
umiejętności współpracy i komunikacji 
- dodać jeszcze to element wyobraźni. 
To wyczulenie na poszukiwanie czegoś 
nowego, zdolność do kojarzenia, ale tak-
że wyobrażenia sobie konsekwencji po-
dejmowanych działań. To wartościujący 
wymiar naszej egzystencji, który płynie 
właśnie od kultury.

Czy miarą ekonomicznego sukcesu kul-
tury są wyłącznie zyski finansowe?

JH: Sama kultura nie może być podpo-
rządkowana wyłącznie działalności biz-
nesowej. Jestem jak najbardziej daleki 
od tego, by powiedzieć „wara biznesowi 
od kultury”. Przeciwnie, zetknięcia biz-
nesu i kultury muszą rozwijać się w dwie 
strony. Kultura stanowi zasób, generują-
cy kapitał ludzki i społeczny, który nie 
może być w całości skomercjalizowany 
i  podporządkowany biznesowi, bo ina-
czej nie byłby dostępny dla wielu no-
wych form działalności. Oczywiste jest 
wobec tego to, że działalności kultural-
nej nie wolno odczytywać tylko w kon-
tekście zysków. Jeżeli te zyski się poja-
wiają, czyli biznes potrafi prowadzić tego 
rodzaju działalność i generować zysk, to 
dobrze i trzeba to doceniać, ale nie o to 
chodzi w przypadku kultury w ogóle.

Fragment rozmowy opublikowanej 
w Biuletynie Informacyjnym Agencji Ar-
tystycznej GAP nr 2/2015.
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