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Słowo od prezesa PTE

Elżbieta Mączyńska
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Ekologia – gospodarka –
społeczeństwo.
W poszukiwaniu równowagi
Waga równowagi

C

oraz częściej kraje i całe regiony gospodarki globalnej zaskakiwane są przez nieoczekiwane sploty wydarzeń oraz negatywne, trudne do przewidzenia i opanowania zjawiska społeczne, gospodarcze, ekologiczne, klimatyczne
itd. Spektakularnym tego dowodem jest obecny, zapoczątkowany w 2007 r. w USA, globalny
kryzys gospodarczy i dynamizm destrukcji, jaką
przynosi. Tytuły analiz tej problematyki, takie
jak: Turbo capitalismus. Plajta ostatniej utopii
lub Czeka nas epokowa zmiana mówią same za
siebie1. Kryzys ten odzwierciedla skomplikowaną sieć powiązań w globalizującej się coraz bardziej gospodarce światowej. Zarazem wskazuje
na znaczenie zrównoważonego rozwoju świata
i gospodarek krajowych.
Kwestia równowagi między różnymi sferami
działalności ludzkiej od dawna jest przedmiotem
analiz filozoficznych, socjologicznych, medycznych, a zwłaszcza ekonomicznych. Zarazem analizy tego zagadnienia w coraz większym stopniu
mają charakter interdyscyplinarny. Relatywnie
nowa, in statu nascendi, jest koncepcja równowagi życiowej. „Równowaga życiowa ma charakter
systemowy. Składa się na nią dodatni bilans na
różnych odcinkach, na przykład zdrowotnym, rodzinnym, zawodowym, społecznym, ekonomicznym”2. Badania wykazują, że zachwianie równowagi na jednym odcinku może być kompensowane przez jej umocnienie na innych. Jednakże
przeciągająca się w czasie nierównowaga odcinkowa może zaburzać równowagę systemową3.
Tego typu przestrogi przewijają się w wielu
publikacjach, co wskazuje, że klasyczne już py-
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tanie Ericha Fromma – „mieć czy być?” – jest
wciąż aktualne, zaś książka, a raczej rozprawa
z pogranicza filozofii, psychologii i socjologii pod
takim właśnie tytułem jest uważana za dogłębną analizę współczesnej cywilizacji4. Ten jeden
z najwybitniejszych myślicieli XX w. dowodził,
że: „Jeśli ludzie mają stać się kiedykolwiek wolni i przestać zasilać przemysł patologiczną konsumpcją, to niezbędna jest radykalna zmiana
w systemie gospodarczym: musimy położyć kres
obecnej sytuacji, w której zdrowa gospodarka jest
możliwa jedynie za cenę istnienia niezdrowych
istot ludzkich”5. Można tu dodać: także za cenę
naruszania równowagi ekologicznej. Negatywne
i groźne tego następstwa dla ludzkiej egzystencji
są przedmiotem licznych analiz, stanowiących
swego rodzaju memento6.
Niemiecki filozof Peter Sloterdijk przestrzega:
„Ziemia doskonale poradzi sobie bez nas, naszych
jachtów i luksusowych kurortów. Nie jesteśmy jej
do niczego potrzebni. To my jej potrzebujemy jako
źródła zasobów i bazy dla naszej cywilizacyjnej
szklarni. Dla człowieka z poprzednich epok historycznych, a tym bardziej z prehistorii, natura
mogła z powodzeniem stanowić jedynie tło ludzkich dramatów. Uważano, że przyroda nigdy nie
zareaguje. Porzucano odpady gdzie popadło, praktycznie bez żadnych konsekwencji. Wszak do dziś
w niemieckich bagnach tkwią podkowy zgubione
przez rzymską konnicę. Jednak minęły już szczęśliwe tysiąclecia ekspansji człowieka. Przyroda
była zewnętrzną sferą, która pozornie bezszmerowo zasysała skutki naszych działań. Takie rozumienie natury należy już do bezpowrotnie minionej przeszłości. Nagle nasze przerzucanie problemów na przyrodę już nie działa, odpady do nas
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wracają, a szaleńcze przedsięwzięcia nie rozmywają się na odległych oceanach. Nieoczekiwanie
okazuje się, że natura ma pamięć, że zbiera doświadczenia i pamięta o nas. Musimy teraz wziąć
się za bary z niebezpiecznie pamiętliwą i – jak się
może wydawać – zawsze mściwą przyrodą”7.
Na związki między ekologią a problemami
społecznymi, w tym na negatywne następstwa
narastania nierówności dochodowych wskazują
też brytyjscy autorzy: Richard Wilkinson i Kate
Pickett. Dochodzą oni do wniosku, że w krajach o dużych nierównościach społecznych ani
bogacze, ani nędzarze nie czują się dobrze 8.
Zmniejszanie nierówności społecznych stanowi bowiem dźwignię zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzone przez tych autorów analizy
wskazują, że w krajach takich jak USA, Wielka
Brytania i Portugalia, gdzie górne 20% zarabia
siedem, osiem albo dziewięć razy więcej niż najgorzej uposażone 20%, występuje znacząco więcej wszelkich problemów socjalnych na każdym
poziomie społeczeństwa niż w krajach takich jak
Szwecja i Japonia, gdzie elita majątkowa zarabia
tylko dwa lub trzy razy więcej. Nie ma bowiem
„obiektywnego poziomu zubożenia, który tworzy problemy społeczne, ale powodują je różnice w dochodach pomiędzy bogatymi i biednymi.
Tak jak ktoś z najniżej zarabiającej jednej piątej
w bardziej egalitarnym społeczeństwie będzie
prawdopodobnie żył dłużej niż jego odpowiednik w społeczeństwie bardziej zróżnicowanym
majątkowo, tak przedstawiciel najbogatszej jednej piątej ma przed sobą prawdopodobnie więcej
życia niż jego alter ego w społeczeństwie o większym poziomie nierówności”9. Analizy wskazują
zarazem, że ograniczanie nierówności „pasuje do
programu ekologicznego, skorzysta na tym świat
rozwijający się, bo bardziej egalitarne społeczeństwa chętniej pomagają zagranicy”10.
Statystyki dotyczące zrównoważanego rozwoju, a raczej jego braku w gospodarce światowej
wyraziście obrazują złożoność problemu i bariery
jego łagodzenia. „Każdy następny dzień przynosi
kolejne nagłówki w gazetach: dziś otyłość, jutro
ciąże wśród nastolatek, pojutrze dane o przestępczości... Problemy społeczne funkcjonują w obecnych czasach na zasadzie drzwi obrotowych. Gdy
jeden znika, pojawia się następny. W większości są one traktowane w całkowitym oderwaniu
od siebie. Otyłość jest problemem zdrowotnym,
przestępczość to sprawa policji i tak dalej. Rząd
wdraża więc nowe inicjatywy to tu, to tam – buduje nowe szpitale, daje więcej pieniędzy na policję i więziennictwo. Ale nadzieje na poprawę
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są niewielkie”11. Ta pesymistyczna konstatacja,
niestety, dotyczy także Polski.
Polskie dylematy. W poszukiwaniu ustroju
równowagi
Polska doświadcza burzliwości i ambiwalentności przemian ze szczególną intensywnością.
Na dokonujący się w gospodarce przełom cywilizacyjno-technologiczny nakładają się bowiem przemiany związane z ustrojową transformacją gospodarki oraz członkostwem w Unii
Europejskiej, a także postępującą globalizacją. Dystans rozwojowy, wciąż jeszcze dzielący
Polskę od krajów wyżej rozwiniętych i bogatszych, wskazuje na ogromne znaczenie zwiększania tempa wzrostu gospodarczego. Jest to
niezbędnym warunkiem podnoszenia poziomu
bogactwa krajowego i rozwoju kraju. Zarazem
jednak na – w pełni uzasadnione i niezbędne –
dążenie do przyspieszania tempa wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) nakłada się ryzyko nierównowagi ekonomiczno-ekologiczno-społecznej, zwłaszcza w krótkim okresie. W dłuższej
bowiem perspektywie wzrost gospodarczy wcześniej czy później z reguły przekłada się na postęp
społeczny i ekologiczny. Naturalny dla krajów
„na dorobku” (a do takich należy Polska) prymat
celów gospodarczych i koncentracja na wzroście
gospodarczym skutkować może, zwłaszcza wobec
syndromu „krótkiej kołdry”, narastaniem nierówności dochodowych oraz naruszaniem równowagi ekologicznej. Z kolei niezrównoważony
rozwój zagraża jego trwałości.
Są to problemy trudne do rozwiązania, tym
bardziej że występują w warunkach kryzysu
globalnego i wyraźnych symptomów nieładu
w światowym systemie gospodarczym, czemu
towarzyszy kryzys neoliberalizmu jako głównej
doktryny współczesnego kapitalizmu.
W takich warunkach specjalnego znaczenia
nabiera pytanie o optymalny kształt ustroju gospodarczego. Jak bowiem wykazuje historia gospodarcza, ale i teraźniejszość, niektóre typy
ustrojów sprzyjają rozwojowi i bogactwu, a inne
prowadzą do degradacji gospodarczej i nieładu
gospodarczego. Występujące w polityce ustrojowej nieprawidłowości przeważnie skutkują groźnymi negatywnymi następstwami typowymi dla
„błędów na górze”, stanowiąc zresztą ich podstawowe źródło. Tego typu błędy cechuje przede
wszystkim ogromna skala dyfuzji, przenikają
one bowiem do wszystkich dziedzin i na wszyst-
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kie poziomy gospodarki (zgodnie z porzekadłem,
że „ryba psuje się od głowy”). Błędy ustrojowe
mogą prowadzić do zniweczenia wysiłku oraz potencjału materialnego i intelektualnego całych
pokoleń, rzutując nie tylko na ich teraźniejszość,
ale także na wieloletnie perspektywy rozwojowe,
nie tylko gospodarcze, lecz także ekologiczne,
przestrzenne, kulturowe i inne. Model ustroju
gospodarczego jest zarazem jednym z fundamentalnych czynników kształtujących jakość rządów
i rządzenia na wszystkich jego poziomach12.
Polska jest ilustracją tego, jak trudno o satysfakcjonujące rozwiązania dotyczące kształtowania ustroju gospodarczego, bowiem mimo
że transformacja ustroju gospodarczego została tu zapoczątkowana 20 lat temu (w 1989 r.),
kwestie ustrojowe nie zostały dotychczas dostatecznie satysfakcjonująco rozwiązane. „Nie
wygasły spory o kształt ustroju gospodarczego,
do którego zmierza polityka transformacyjna.
Wpływa to ujemnie na politykę ustrojową, a raczej na jej brak”13.
Brak ten jest wyraźny i to mimo zapisu
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art.
20), że: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta
na wolności działalności gospodarczej, własności
prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy
partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”14.
Konstytucyjny zapis nie doprowadził niestety
do uporządkowania kwestii ustroju gospodarczego, a w dodatku pojęcie „społeczna gospodarka
rynkowa”, mimo jego ustawowo najwyższej rangi, jest wciąż w Polsce (i z pewnością nie tylko)
raczej mało znane i rozpoznane. Co gorsze, nierzadko przypisuje mu się treści i znaczenie zgoła
sprzeczne z koncepcją ordoliberalną, stanowiącą
teoretyczną podstawę idei społecznej gospodarki
rynkowej. Nader często termin ten pojmowany
jest opacznie, na wzór i podobieństwo socjalistycznej, redystrybucyjnej polityki socjalnej i jest
definiowany błędnie – jako synonim interwencjonizmu państwowego, co jest sprzeczne z istotą
społecznej gospodarki rynkowej15.
Jej koncepcja bazuje bowiem na teorii ordoliberalnej, a ta z kolei nawiązuje do wywodzącej
się z czasów antycznego Imperium Romanum
idei ordo, której istotą jest ukształtowanie ładu
odpowiadającego naturze człowieka i zapewniającego gospodarce równowagę16. Łacińskie pojęcie ordo w starożytnej filozofii rzymskiej rozumiane było jako stan charakterystyczny dla cywilizowanego społeczeństwa, w którym wolne
jednostki ludzkie mogą w sposób niezakłócony
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dokonywać transakcji w ramach ogólnie obowiązujących reguł prawnych17. Z kolei w średniowieczu definiowano ordo jako połączenie różnorodnych elementów, rzeczy i struktur w jedną sensowną całość18. Tradycyjnie w europejskiej, ale
także i wschodnioazjatyckiej myśli społecznej
ordo interpretowane było jako przeciwieństwo
anarchii i chaosu.
Problemy dysfunkcjonalności ustrojowej
są stare jak świat, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w sentencjach Cycerona, starożytnego męża stanu i filozofa, który już w 55 r. p.n.e.
przestrzegał przed zjawiskami naruszającymi
ład gospodarczy, mogącymi w skrajnym przypadku prowadzić do bankructwa państwa. Aby
temu zapobiec, Cyceron zalecał następującą, pięciopunktową, bliską ideom społecznej gospodarki
rynkowej (jak się obecnie okazuje) receptę19:
− budżet państwa musi być zrównoważony,
− dług publiczny musi być zmniejszony,
− arogancja władzy musi być wyeliminowana,
a władza kontrolowana,
− ludzie powinni znowu nauczyć się pracować,
zamiast żyć na publiczny rachunek,
− deficyt płatniczy musi być zredukowany.
Nie wymaga raczej dowodu, że współcześnie
nie tylko w Polsce, ale także w wielu innych krajach wskazówki te niestety nader często nie są
respektowane, co nie pozostaje bez negatywnego
wpływu na stan gospodarki i społeczeństw tych
krajów oraz świata.
Chociaż opinie na temat wprowadzonego konstytucyjnie w Polsce ustrojowego modelu społecznej gospodarki rynkowej są dość kontrowersyjne,
to obecny globalny kryzys finansowy przemawia
przynajmniej w jakimś stopniu za koncepcją społecznej gospodarki rynkowej. Charakterystyczne
bowiem jest, że kryzys ten dotyka najpotężniejsze rynki kapitalistycznego świata, w tym przede
wszystkim USA i Wielkiej Brytanii. W mniejszym stopniu ucierpiały natomiast kraje o tzw.
nordyckim, skandynawskim systemie gospodarczym, gdzie idee społecznej gospodarki rynkowej
są realizowane w praktyce20.
Jeffrey Sachs w książce pt. Koniec z nędzą.
Zadanie dla naszego pokolenia oferuje nową metodę rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych, metodę, którą określa mianem „ekonomii klinicznej”, ale w niej także wyraźnie pobrzmiewają nuty znane z koncepcji społecznej
gospodarki rynkowej21.
Także Paul Krugman, laureat Nagrody Nobla
z dziedziny ekonomii, krytykując jednostronność
doktryny neoliberalnej, podkreśla konieczność
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holistycznego podejścia w kształtowaniu ustroju gospodarczego22.
Charakterystyczna dla współczesnego świata dramatycznie wręcz naruszona równowaga
zmusza do poszukiwania rozwiązań ukierunkowanych na symbiozę postępu ekonomicznego,
społecznego i ekologicznego. Wzorcem takiego
symbiotycznego podejścia są idee społecznej gospodarki rynkowej. Nie są one nowe, ale współczesność zdaje się coraz wyraźniej potwierdzać
ich zasadność. Model społecznej gospodarki rynkowej sprzyja prorozwojowemu łagodzeniu dysproporcji gospodarczych i napięć społecznych.
Jednak także ten model wymaga dostosowania
do zmieniających się warunków gospodarczych,
w tym przede wszystkim do zmieniających się
(m.in. pod wpływem globalizacji) obszarów władzy i kompetencji decyzyjnych.
Globalny kryzys – wyzwania edukacyjne –
XXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Cytowany już Peter Sloterdijk, wskazując na
medyczne i greckie konotacje słowa kryzys (greckie krisis oznacza przesilenie, decydującą walkę
organizmu, z której ten albo wychodzi zwycięsko i przeżywa, albo przegrywa i umiera), dochodzi do – z pewnością kontrowersyjnego wniosku
– że obecnego stanu w gospodarce światowej nie
można nazwać kryzysem. „Albowiem – i co do
tego wszyscy są zgodni – rezultatem obecnego
kryzysu może być tylko kolejny kryzys. W najlepszym wypadku możemy odroczyć definitywne
przesilenie albo – ściślej mówiąc – zastąpić ostateczne rozstrzygnięcie permanentnym kryzysem”23. Autor ten, odwołując się do terminologii
medycznej, podkreśla, że „w obecnym porządku
ekonomicznym obserwujemy chroniczną skazę. Dla kogoś, kto chronicznie cierpi na różne
schorzenia – a to jest przypadek współczesnego
społeczeństwa – nie ma już kryzysu mogącego
doprowadzić do uzdrowienia. Pozostają nam jedynie działania, które tłumią lub ukrywają zagrażające życiu objawy pogorszenia. Poruszamy
się w sferze medycyny paliatywnej, która nie
leczy, ale jedynie łagodzi symptomy”24. Według
Petera Sloterdijka prawdziwym bohaterem neoliberalizmu jest Harry Potter, bowiem „powieści
o Harrym Potterze zawierają wizję świata pozbawionego realnych granic. Ten swoisty elementarz nakłaniał całe pokolenie czytelników,
by odkryło w sobie czarodzieja. Nawiasem mówiąc, angielskie słowo potter znaczy »garncarz«,
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a to rzemieślnik wytwarzający puste naczynia.
Dziś tylko nieudacznicy wierzą jeszcze w pracę,
pozostali uprawiają garncarską magię i puszczają w ruch swe produkty pochodne”25. Ta ironiczna konstatacja wskazuje na zagrożenia wynikające z naruszania proporcji i braku równowagi
między zyskiem a nakładem pracy. „Właśnie ta
dysproporcja odcisnęła piętno na sposobie myślenia w minionych dziesięcioleciach. Rzesze ludzi chciały wyrwać się z realnego świata, w którym za 40 godzin pracy tygodniowo uzyskuje się
zaledwie przeciętne wynagrodzenie, podczas gdy
dzięki kilku godzinom magii można dołączyć
do grona arcybogatych. Wynaleźliśmy niebezpieczne rachunki. Miejsce prozaicznych równań zajęła cudaczna arytmetyka. Rujnuje to poczucie adekwatności. Nasze rozumienie związków przyczynowo-skutkowych zostało tak samo
zniszczone jak poczucie proporcji”26.
Przestrogą godną pogłębionej refleksji są też
opinie Johna C. Bogle’a, znanego, doświadczonego inwestora finansowego z USA. W książce
pod symptomatycznym tytułem Enough. True
Measures of Money, Business, and Life (Dosyć
tego...), odnosi się do obecnego globalnego kryzysu i kierownictw korporacji. Parafrazując sentencję Winstona Churchilla, J.C. Bogle gorzko
konstatuje, że „nigdy tak wiele nie było płacone
za tak mało”, wskazuje tym samym na wynaturzenia w rachunku ekonomicznym, rachunku
kosztów zewnętrznych (externalities) i zarządzaniu korporacjami27.
Przedstawione opinie i kontrowersje wskazują zarazem na edukacyjne wyzwania związane
z globalnym kryzysem. Wciąż jeszcze niestety
on trwa i nie jest jeszcze w pełni zdiagnozowany. Pojawiają się wciąż nowe, otwarte pytania,
w tym pytania o model ustroju gospodarczego,
zasadność i skalę interwencjonizmu państwowego, kierunki działań i regulacji ponadnarodowych, warunki funkcjonowania wolnego rynku itp.
Rodzi się przy tym zasadnicze pytanie: czy
kryzys ten jest wyłącznie przejawem nieodłącznego w gospodarce rynkowej cyklu koniunkturalnego, czyli periodycznych, powtarzających się
ze względną regularnością wahań, zmian aktywności gospodarczej, przejawem fluktuacji wokół
trendu (czyli tendencji rozwojowej), polegających
na okresowych zmianach wskaźników ekonomicznych charakteryzujących dynamizm gospodarki. Na tym tle występuje wiele kontrowersji.
Nie brakuje bowiem opinii, że tak nie jest i że
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Słowo od prezesa PTE
kryzys ten ma głębsze podłoże – nie tylko cykliczne, lecz systemowe.
Obszary niewiedzy, pytań i wątpliwości dotyczących obecnego globalnego kryzysu są niemałe. Ważne jest jednak ich identyfikowanie, albowiem największą barierą rozwojową staje się
„niewiedza o własnej niewiedzy”. Bardzo przystaje tu myśl Konfucjusza: „wiedzieć, że się wie,
co się wie i wiedzieć, że się nie wie, czego się nie
wie – oto prawdziwa wiedza”.
Powstaje zatem pytanie, czy i jakie lekcje wyciągnie świat z obecnego kryzysu? Aby
jednak kryzys uczył, trzeba się go dobrze nauczyć i starannie odrobić lekcje na jego temat.
Dlatego też Komitet Główny Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej postanowił, że kolejna jej edycja
– w roku szkolnym 2009/2010 – dotyczyć będzie problematyki globalnego kryzysu gospodarczego. Stąd hasło przypadającej na ten rok
XXIII edycji Olimpiady to „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”. Komitet Główny
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej formułując
takie właśnie hasło, uznał, że stanie się ono
motywacją do lektur oraz inspiracją do refleksji na ten temat dla potencjalnych uczestników
Olimpiady i nie tylko, co zarazem sprzyjać będzie lepszemu zrozumieniu kryzysowych zjawisk i cyklicznych wahań koniunktury w gospodarce.
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XXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Grzegorz Wałęga
sekretarz naukowy Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Laury w XXII Olimpiadzie
Wiedzy Ekonomicznej rozdane!
W

łaściwie od samego początku istnienia
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zamknięcie każdej jej edycji odbywało się w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów lub w Ministerstwie
Finansów. Co roku z najlepszymi młodymi ekonomistami spotykały się osoby, które podejmują
w kraju najważniejsze decyzje gospodarcze – premierzy i ministrowie finansów. Inaczej nie mogło
być i w tym roku. W piątek 29 maja 2009 r. odbyło się uroczyste zakończenie XXII Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów.
Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski zaprosił na spotkanie laureatów, ich opiekunów naukowych oraz dyrektorów najlepszych szkół.
Z ramienia organizatorów Olimpiady spotkanie prowadzili: wiceprezes Polskiego Towa
rzystwa Ekonomicznego dr Artur Pollok oraz
przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej prof. dr hab. Stanisław
Owsiak. W spotkaniu uczestniczyli także: sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elż
bieta Suchocka-Roguska, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Środowiska, główny konserwator przyrody Janusz Zalewski, zastępca dyrektora Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów
Wojciech Stępień oraz zastępca dyrektora
Departamentu Kształcenia Zawodowego i Usta
wicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej Ewa
Rudomino.
Spotkanie rozpoczął dr Artur Pollok, który przedstawił idee i cele Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej oraz jej historię. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Stanisław Owsiak, który zaprezentował informacje o bieżącej edycji Olimpiady.
Nie stronił przy tym od licznych danych liczbowych dotyczących zawodów, podkreślając przy
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tym, że są one zawsze szczegółowo analizowane
w gmachu przy Świętokrzyskiej 12.
W imieniu gospodarza spotkania rolę i zadania Ministerstwa Finansów scharakteryzowała
Elżbieta Suchocka-Roguska. Okolicznościowe
przemówienia wygłosili także przedstawiciele partnerów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
– Ewa Rudomino z Ministerstwa Edukacji
Narodowej oraz Janusz Zalewski z Ministerstwa
Środowiska. Przypomnieć należy, że XXII
Olimpiada odbywała się pod honorowym patronatem ministra środowiska prof. dr. hab. inż.
Macieja Nowickiego, natomiast Ministerstwo
Edukacji Narodowej udziela Polskiemu Towa
rzystwu Ekonomicznemu dotacji na organizację
zawodów i wspiera je w realizacji tego zadania.
Po przemówieniach przystąpiono do wręczenia nagród. Wacław Kacmajor z III Liceum
Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej
RP w Gdyni – zwycięzca XXII Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej – otrzymał nagrodę Prezesa Rady
Ministrów w wysokości 10 tys. zł oraz nagrodę
prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Również szkoła, z której wywodzi się zwycięzca została uhonorowana nagrodą Prezesa Rady
Ministrów. W tegorocznych zawodach Olimpiady
z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki
Wojennej RP w Gdyni wywodziło się 4 laureatów i 10 finalistów. W imieniu dyrektora szkoły mgr. Wiesława Kosakowskiego nagrodę
z rąk minister Elżbiety Suchockiej-Roguskiej
odebrał mgr Waldemar Kotowski. Nie zapomniano też o dwóch kolejnych szkołach – XIII
Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie oraz
XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii
Belgijskiej we Wrocławiu, które osiągnęły doskonałe wyniki w XXII Olimpiadzie Wiedzy
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Ekonomicznej (każda ze szkół może poszczycić
się 3 laureatami). Otrzymały one z rąk dyrektora Wojciecha Stępnia nagrody Szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów w postaci pamiątkowych pucharów. Trzy wymienione szkoły otrzymały także pamiątkowe dyplomy od Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego.
Tę część spotkania zakończyło wystąpienie
zwycięzcy XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
który w imieniu laureatów i ich opiekunów naukowych podziękował Pani Minister za spotkanie, a mecenasom i sponsorom Olimpiady
za ufundowanie atrakcyjnych nagród. Słowa
uznania skierował też do obecnych na sali organizatorów – władz Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego i członków Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Podziękował
im za zaangażowanie w organizację zawodów
wszystkich szczebli oraz możliwość rywalizacji
o olimpijskie laury.
Następnie uhonorowano pozostałych laureatów. Zdobywca II miejsca – Piotr Żoch z VIII
Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV
w Warszawie otrzymał roczne stypendium
w wysokości 8,5 tys. zł. Kolejny laureat – Piotr
Zieliński z XIV Liceum Ogólnokształcącego im.
Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, który zajął III
lokatę, otrzymał roczne stypendium w wysokości
6,5 tys. zł. Roczne stypendia w kwocie 5 tys. zł
przyznano także Bernardowi Maciulewiczowi
z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szcze
cinie oraz Kamilowi Sudzie z II Liceum Ogól
nokształcącego im. A.F. Modrzewskiego w Ryb
niku, którzy zajęli odpowiednio IV i V pozycję. Laureaci, którzy zajęli miejsca od VI do
X otrzymali nagrody pieniężne w wysokości
2,5 tys. zł. Wśród tej grupy znalazły się następujące osoby: Marcin Maciaszczyk z I Liceum
Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile i Piotr Sieliwonik z III Liceum
Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego
w Białymstoku (obaj na miejscu VI ex aequo),
Joanna Kotarska z I Liceum Ogólnokształcącego
im. S. Staszica w Lublinie (miejsce VII), Marta
Sadowska z III Liceum Ogólnokształcącego im.
Unii Lubelskiej w Lublinie (miejsce VIII), Piotr
Byrski z Liceum Ogólnokształcącego Towa
rzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej
(miejsce IX) oraz Damian Klimek z Publicznego
Liceum Ogólnokształcącego nr II im. M. Kono
pnickiej w Opolu (miejsce X). Brunonowi Bagiń
skiemu z I Liceum Ogólnokształcącego im.
E. Dembowskiego w Zielonej Górze, Sławomirowi
Gdykowi z IV Liceum Ogólnokształcącego
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im. M. Kopernika w Rzeszowie oraz Grzegorzowi
Michalskiemu z XIII Liceum Ogólnokształcącego
w Szczecinie za zajęcie XI miejsca przyznano nagrody pieniężne w wysokości 2150 zł.
Warto też przypomnieć, że – jak co roku – laureaci i finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz indeksy na najlepsze uczelnie w Polsce (do
wyboru prawie 50 wyższych uczelni ekonomicznych, uniwersytetów, wyższych szkół technicznych i pedagogicznych). Uczniowie szkół, którzy
znajdują się wśród 100 uczestników zawodów
III stopnia (centralnych) są również zwolnieni
z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.
Zwolnienie z egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.
Dalszy rozwój naukowy i zawodowy laureatów jest przedmiotem wspólnej troski organizatorów i mecenasów Olimpiady, czego wyrazem są staże i wyjazdy na seminaria naukowe.
Dwóch laureatów będzie uczestniczyć w dwutygodniowym seminarium naukowym we Vlotho
w Niemczech, a kolejnych pięciu odbędzie staże w Agencji Rozwoju Przemysłu SA i Banku
Ochrony Środowiska SA.
Ponadto wszyscy laureaci XXII Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej otrzymali wyjątkowo mobilne, bo ważące niecałe 2 kg, wysokiej klasy
notebooki wraz z oprogramowaniem, na które
składał się nie tylko pakiet biurowy, ale także zestaw programów pozwalających ćwiczyć pamięć
i umysł. Wśród nagród rzeczowych znalazł się
także komplet książek o tematyce ekonomicznej,
ufundowany przez wiodące polskie wydawnictwa, roczna prenumerata dwutygodnika „Nowe
Życie Gospodarcze” oraz pamiątkowe monety.
W spotkaniu w Ministerstwie Finansów uczestniczyli także nauczyciele przygotowujący laureatów do zawodów i dyrektorzy najlepszych szkół,
którzy również otrzymali nagrody pieniężne
i zestawy książek. W ten sposób doceniono ich
zaangażowanie i wkład pracy włożony w opiekę naukową nad uczestnikami Olimpiady. Na
szczególne wyróżnienie zasługują nauczyciele
uhonorowani nagrodą „Za zasługi dla rozwoju olimpiad szkolnych”. Jest ona przyznawana
nauczycielom, którzy byli opiekunami naukowymi laureatów w co najmniej trzech edycjach
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W bieżącym
roku tę nagrodę otrzymały mgr Małgorzata
Klisz-Lipkowska z I Liceum Ogólnokształcącego
im. C.K. Norwida w Bydgoszczy oraz mgr Ewa
Michalska z Publicznego Liceum Ogólnokształ
cącego nr II im. M. Konopnickiej w Opolu. Po
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nadto w najbliższym czasie do szkół, które uczestniczyły w zawodach XXII Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej, zostaną przesłane dyplomy z podziękowaniem dla osób odpowiedzialnych za organizację zawodów I stopnia.
Podsumowując rozdanie nagród w Minister
stwie Finansów, przywołać należy jeszcze jedną liczbę – 275 000 zł. Tyle bowiem wyniosła
łączna wartość nagród przekazanych w XXII
Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.
Po spotkaniu w Ministerstwie Finansów lau
reaci i ich opiekunowie naukowi odwiedzili
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,
gdzie w imieniu prezesa Giełdy dr. Ludwika
Sobolewskiego zostali przyjęci przez dr Lidię
Adamską – członka Zarządu Giełdy. Zebrani wysłuchali prezentacji na temat historii Giełdy,
a także dowiedzieli się co nieco o jej aktualnej
pozycji na tle europejskiego i globalnego rynku kapitałowego. W trakcie spotkania laureaci
mieli także okazję zadać pytania kierownictwu
Giełdy, z czego niektórzy skwapliwie skorzystali.
Wizyta zakończyła się pamiątkowym grupowym
zdjęciem przy rzeźbie byka w hallu Centrum
Giełdowego przy ul. Książęcej 2.
Pamiętać należy, że Olimpiada Wiedzy Ekono
micznej to nie tylko uroczysta gala i wręczenie
nagród w Ministerstwie Finansów. Olimpiada
Wiedzy Ekonomicznej to również szereg działań, których celem jest upowszechnianie wiedzy o współczesnej gospodarce. Warto odnotować, że w tej edycji dzięki wsparciu mecenasów
Olimpiady wszystkim uczestnikom zawodów
i ich nauczycielom (łącznie ponad 16 tys. osób)
zostały przekazane nieodpłatnie egzemplarze
książki prof. dr. hab. Grzegorza W. Kołodki pt.
Wędrujący świat (Wydawnictwo Prószyński

i S-ka, Warszawa 2008). Dodatkowo jeszcze
przed zawodami III stopnia (centralnymi) stu
najlepszych uczestników otrzymało pakiet książek o tematyce ekonomiczno-ekologicznej, a do
szkół trafiły komplety książek wydanych staraniem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Ponadto w trakcie zawodów centralnych odbyły się dwa wykłady dla młodzieży i ich opiekunów naukowych, które wygłosili: rektor Uni
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr
hab. Bogusław Fiedor oraz prof. dr hab. Grzegorz
W. Kołodko. Uzupełnieniem powyższych inicjatyw
były wykłady dla uczestników Olimpiady organizowane w różnych ośrodkach w całej Polsce.
XXII Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wspierali: Prezes Rady Ministrów, Szef Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, Agencja Rozwoju
Przemysłu SA, Akademia Leona Koźmińskiego
w Warszawie, Bank Gospodarki Żywnościowej
SA, Bank Ochrony Środowiska SA, BIK – Biuro
Informacji Kredytowej SA, Centrum Edukacji
Statystycznej GUS, Wydawnictwo C.H. Beck
sp. z o.o., Difin SA, Fakro sp. z o.o., Format –
Biuro Informatyki Stosowanej, Fundacja BRE
Banku, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego,
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami,
Komisja Nadzoru Finansowego, Mennica Polska
SA, Narodowy Bank Polski, Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Redakcja „Nowego Życia Gospodarczego”,
prof. Dariusz Rosati – poseł do Parlamentu
Europejskiego, PKO Bank Polski SA, Polska Izba
Ubezpieczeń, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
SA, Telekomunikacja Polska SA, Wydawnictwo
Naukowe PWN SA oraz Stowarzyszenie Księgo
wych w Polsce.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej to na pewno szansa na nawiązanie nowych znajomości
i poznanie ludzi. Dostarcza ona wielu emocji związanych zarówno z przygotowaniami, rywalizacją w poszczególnych etapach, jak i oczekiwaniem na wyniki. Dzięki Olimpiadzie uczeń szkoły średniej – wiedząc, że ma indeks w kieszeni – zyskuje komfort podczas egzaminów dojrzałości (zwłaszcza gdy zdobędzie go już w 1 lub 2 klasie). Nie należy zapominać, że Olimpiada
Wiedzy Ekonomicznej to także szansa na zdobycie wielu cennych nagród.
(Damian Klimek z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Marii Konopnickiej
w Opolu, laureat X miejsca w XXII OWE i finalista XXI OWE)
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Fotoreportaż

Zakończenie XXII Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej
w obiektywie
Piątek, 29 maja 2009 r.
 Fot. 1. Rozpoczyna się oczekiwane przez
wszystkich laureatów spotkanie wieńczące całoroczną rywalizację w zawodach XXII Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej. Rzecznik Ministerstwa
Finansów Magdalena Kobos wita przybyłych gości. Za stołem prezydialnym od lewej: zastępca
dyrektora Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów
Wojciech Stępień, przewodniczący Komitetu
Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
prof. dr hab. Stanisław Owsiak, sekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów Elżbieta SuchockaRoguska, wiceprezes Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego dr Artur Pollok, zastępca dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej
Ewa Rudomino.
 Fot. 2. Otwarcia uroczystego zakończenia XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
dokonuje wiceprezes Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego dr Artur Pollok. W swoim
wystąpieniu podkreśla, że Olimpiada przyczynia się do rozwoju naszego kraju, pozyskując dla jego dobra wysoce wykwalifikowanych ekonomistów, wśród których są zarówno
menedżerowie, jak i naukowcy. O znaczeniu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej niech
świadczy chociażby to, że w ciągu minionych
dwudziestu dwóch lat uczestniczyło w niej
blisko ćwierć miliona uczniów!
 Fot. 3. Nagroda Prezesa Rady Minis
trów w wysokości 10 tys. zł już za moment
trafi do zwycięzcy XXII Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej Wacława Kacmajora z III
Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki
Wojennej RP w Gdyni. Minister Elżbieta
Suchocka-Roguska odczytuje list gratulacyjny od premiera Donalda Tuska.
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 Fot. 4. Najlepsza szkoła w XXII
Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
również zostaje uhonorowana przez
Prezesa Rady Ministrów. W imieniu dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
Wiesława Kosakowskiego nagrodę odbiera Waldemar Kotowski.

 Fot. 5. Uścisk dłoni prezesa i nagroda pieniężna ufundowana przez Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne! Dr Artur
Pollok gratuluje Wacławowi Kacmajorowi
zwycięstwa w XXII Olimpiadzie Wiedzy
Ekonomicznej.

 Fot. 6. Wojciech Stępień przekazuje pamiątkowy puchar Szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. W imieniu XIV
Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii
Belgijskiej we Wrocławiu odbiera go wicedyrektor Małgorzata Drwięga.

 Fot. 7. Pamiątkowe dyplomy od Pol
skiego Towarzystwa Ekonomicznego
dla najlepszych szkół w XXII Olimpia
dzie Wiedzy Ekonomicznej wręcza dr
Artur Pollok. Pierwszy od prawej: Patryk
Araszkiewicz z XIII Liceum Ogólno
kształcącego w Szczecinie, obok Waldemar
Kotowski z III Liceum Ogólnokształcącego
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.
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 Fot. 8. Słowo do laureatów w imieniu Ministra Edukacji Narodowej kieruje zastępca dyrektora Departamentu
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Ewa Rudomino.

 Fot. 9. Najprzyjemniejszy dla laureatów moment podczas całej XXII
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej –
przedstawiciele mecenasów Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej wręczają im nagrody. Na zdjęciu: członek Zarządu Agencji
Rozwoju Przemysłu SA Andrzej Szortyka
wręcza stypendium zdobywcy II miejsca
Piotrowi Żochowi.

 Fot. 10. Kolejne nagrody, kolejni laureaci… Fundusz nagród XXII Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej to ponad 275
tys. zł. Na zdjęciu: zastępca dyrektora
Departamentu Edukacji i Wydawnictw
Narodowego Banku Polskiego Andrzej
Jarema podczas ceremonii wręczenia nagród.

 Fot. 11. To jeszcze nie koniec! Do wręczenia wszystkim laureatom i opiekunom naukowym pozostały jeszcze komplety książek. Tego ciężkiego (dosłownie!)
zadan ia podejmują się przedstawiciele
fundatorów nagród (od lewej): prorektor ds. dydaktycznych Akademii Leona
Koźmińskiego prof. dr hab. Kazimierz
Przybysz, dyrektor ds. edytorskich Pol
skiego Wydawnictwa Ekonomicznego SA
Mariola Rozmus oraz szef działu literatury podatkowo-ekonomicznej Wydawnictwa
C.H. Beck sp. z o.o. Anna Chojnacka.
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Fot. 12. Po spotkaniu w Ministerstwie
Finansów czas na wizytę na Giełdzie
Papierów Wartościowych. Gospodarza
spotkania – członka Zarządu Giełdy dr
Lidię Adamską – przedstawia wiceprezes
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
dr Artur Pollok.

Fot. 13. Choć laureatom Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej odpowiadała szczególna atmosfera panująca w sercu polskiego rynku kapitałowego, to podczas dyskusji z dr Lidią Adamską wydawali się trochę onieśmieleni.

 Fot. 14. Również budynek Centrum
Giełdowego laureaci i nauczyciele opuszczą z miłymi pamiątkami – tym razem
w postaci firmowych gadżetów. Ciekawe,
ilu z obecnych na sali laureatów XXII
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zawita po studiach do tego budynku jako maklerzy?

 Fot. 15. Jedno z ostatnich pamiątkowych zdjęć. Byk – symbol giełdowej hossy – puszcza oko zza pleców laureatów
XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
i ich opiekunów naukowych. Pewnie za
rok znów się zobaczymy!

Opracował: Grzegorz Wałęga
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Wywiad ze zwycięzcą XXII OWE

Wystartowałem w Olimpiadzie
Wiedzy Ekonomicznej,
myśląc o swojej przyszłości
Z

e zwycięzcą XXII Olimpiady Wiedzy Ekono
micznej Wacławem Kacmajorem z III Liceum
Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej
w Gdyni o olimpiadzie i nie tylko rozmawia
Grzegorz Wałęga.
G.W.: Nagrody w XXII Olimpiadzie
Wiedzy Ekonomicznej już rozdane, możemy więc tę edycję uznać za zakończoną.
Oprócz nagród rzeczowych, które otrzymali wszyscy laureaci, zostały Panu przyznane dwie nagrody pieniężne: Prezesa Rady
Ministrów i prezesa Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego. To całkiem spora suma.
Proszę przyznać się, na co zamierza Pan
przeznaczyć te nagrody?
W.K.: Część na pewno zainwestuję. Część
przeznaczę na rozbudowę mojej perkusji, aby
polepszyć jej brzmienie. Planuję też zasłużony
odpoczynek. We wrześniu chciałbym odbyć kurs
sternika morskiego. Pozostałe środki z nagrody
zapewne spożytkuję podczas studiów, bo czeka
mnie przeprowadzka…
Jak podejrzewam, zamieszka Pan w stolicy. Na której uczelni zamierza Pan podjąć studia?
Dzięki Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej indeks mam w kieszeni i mogę wybrać praktycznie dowolną uczelnię o kierunku ekonomicznym w Polsce. W roku akademickim 2009/2010
rozpocznę studia w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie. Chciałbym studiować na kierunku
finanse i rachunkowość.
Najlepszym studentom studia zwykle
szybko mijają. Gdzie planuje Pan pracować po studiach: w banku, ministerstwie
czy na przykład na giełdzie?
To jeszcze dość odległa przyszłość. Nie mam
aż tak sprecyzowanych planów. Chciałbym, aby
moja praca zawodowa była związana z matematyką, którą bardzo lubię. Myślę, że na początek
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mógłby to być np. departament zarządzania ryzykiem w jakimś banku. W dłuższej perspektywie marzy mi się jednak własna działalność gospodarcza.
Ekonomia i matematyka to ciekawe połączenie. Jakie jeszcze dziedziny nauki
Pana interesują?
Oprócz wspomnianych nauk interesuję się finansami, a zwłaszcza rynkiem kapitałowym i pieniężnym. Wiedza z tego zakresu jest potrzebna
również w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.
W trakcie przygotowań do bieżącej edycji Olim
piady wystartowałem w jednym z konkursów
z dziedziny finansów. Udział w nim chciałem
potraktować jako rozgrzewkę i sprawdzenie się
przed zawodami okręgowymi Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej, którą traktowałem priorytetowo.
Okazało się, że wiedza, którą nabyłem w przygotowaniach do Olimpiady pozwoliła mi – co było
dla mnie pewnym zaskoczeniem – wygrać ten
konkurs. W ten sposób udało mi się nie tylko
sprawdzić moją wiedzę, ale również materialnie
na tym skorzystać.
Skoro mowa o Pana sukcesach... Jak
wiem, w bieżącym roku szkolnym oprócz
zwycięstwa w XXII Olimpiadzie Wiedzy
Ekonomicznej, o czym porozmawiamy
jeszcze za chwilę, był Pan m.in. tegorocznym finalistą Olimpiady Geograficznej
i Nautologicznej. Proszę zdradzić tajemnicę tych sukcesów?
Interesuję się obydwiema dziedzinami. Można
powiedzieć, że są one moją pasją. Geografię
uwielbiam od gimnazjum. Lubię też podróżować, staram się co roku uczestniczyć w rejsach morskich lub na Mazurach, co dodatkowo
ułatwiło mi rozwiązanie praktycznych pytań
w Olimpiadzie Nautologicznej.
Wróćmy jednak do ekonomii. Dlaczego
wystartował Pan w Olimpiadzie Wiedzy
Ekonomicznej?
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Wywiad ze zwycięzcą XXII OWE
Zgłosiłem się do udziału w zawodach, bo inte
resuję się ekonomią. Wystartowałem w Olim
piadzie Wiedzy Ekonomicznej, myśląc o swojej
przyszłości – studiach i pracy zawodowej. Wiem,
że wiedzę, którą zdobyłem, przygotowując się do
zawodów, będę mógł zdyskontować na studiach
wyższych. Tak więc korzyść jest podwójna.
Jak podobała się Panu myśl przewodnia tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej?
Początkowo temat „Środowisko naturalne
w procesie gospodarowania” wydawał się mi trochę oderwany od głównego nurtu ekonomii. Do
piero gdy sięgnąłem po literaturę z tego zakresu,
zrozumiałem istotę problemu – dostrzegłem, że
wiele aspektów ekonomicznych można odnieść do
środowiska naturalnego. W miarę jak zagłębiałem
się w problematykę, podobała mi się ona coraz
bardziej. W ogóle temat XXII Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej był trochę powiązany z geografią, którą się interesuję, tak więc tym bardziej
mi on odpowiadał.
Do XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
zgłosiło się ponad 15 tys. uczniów z 944

szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
Pan był najlepszym spośród nich. Jakie
to uczucie wygrać Olimpiadę Wiedzy Eko
nomicznej?
Jest to wyjątkowe przeżycie. Początkowo nawet nie dowierzałem, że zostałem zwycięzcą.
Czy miał Pan jakiś specjalny sposób
przygotowywania się do zawodów?
Przygotowania zacząłem wcześnie – od września zabrałem się za literaturę zalecaną. Wła
ściwie przygotowywałem się przez cały rok.
W Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej nie można osiągnąć sukcesu, ucząc się kilka dni przed
zawodami, ważna jest systematyczność. Metoda
zostawienia wszystkiego na ostatnią chwilę raczej się nie sprawdza, a wprowadza tylko niepotrzebną nerwowość. Przyznam, że niektóre
fragmenty książki czytałem nawet po dwa, trzy
razy. Robiłem przy tym notatki. Aby sprawdzić
swoją wiedzę, rozwiązywałem testy i ćwiczenia
z ekonomii. Uważam, że jest to bardzo pomocne
– dzięki temu mogłem uzmysłowić sobie, czego
jeszcze nie rozumiem. Ważne jest, aby zrozumieć mechanizmy funkcjonowania gospodarki.

Zwycięzca XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Wacław Kacmajor ze swoim opiekunem naukowym mgr Waldemarem Kotowskim
z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni podczas spotkania w Ministerstwie Finansów.
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Wywiad ze zwycięzcą XXII OWE
Duże znaczenie miały dla mnie także doświadczenia z zawodów finałowych poprzedniej edycji
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zobaczyłem
wówczas jak wygląda rywalizacja w Jachrance
i dzięki temu z większym spokojem mogłem
przystąpić do zawodów finałowych w bieżącym
roku.
Z Pana szkoły – III Liceum Ogólno
kształcącego im. Marynarki Wojennej RP
w Gdyni – wiele osób zdobyło tytuł laureata lub finalisty XXII Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej. Co było podstawą tych sukcesów?
W szkole działa kółko, podczas spotkań którego można podyskutować na tematy ekonomiczne i wymienić się doświadczeniami. Myślę,
że w grupie łatwiej jest pracować. W szkole pomocą służy również Pan Profesor W. Kotowski,
który wskazywał książki warte przeczytania.
Kiedy rozpoczynałem naukę w szkole, a było to
już chwilę temu, spotkałem się z osobami odnoszącymi wówczas sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy
Ekonomicznej. Przekonałem się, że są to zwyczajne osoby, które wyznaczyły sobie jasny cel
i do niego konsekwentnie dążyły. To zachęciło
mnie do nauki – uwierzyłem, że i mnie może
się udać.

Na koniec jeszcze jedno pytanie. Przed
nami kolejna, XXIII już edycja Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej, której myśl przewodnia to „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”. Od września będą przyjmowane zgłoszenia do udziału w zawodach. Co powiedziałby Pan Koleżankom
i Kolegom, którzy zastanawiają się nad startem w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej?
Jak przekonałby ich Pan do udziału w zawodach?
Zachęcam do udziału w Olimpiadzie Wiedzy
Ekonomicznej każdego, kto myśli o swojej przyszłości. Wiedza, którą zdobędzie się w czasie
przygotowań do zawodów, na pewno przyda się
na studiach i w pracy zawodowej. Zatem nawet
jeśli nie znajdzie się w gronie laureatów, to i tak
jest się „zwycięzcą”. Moim zdaniem warto też
wystartować w Olimpiadzie, bo konkurowanie
daje przyjemność. Warto podjąć rywalizację, aby
znaleźć się w finale i poczuć świetną atmosferę,
jaka tam panuje. Olimpiada pozwoliła mi też
nawiązać nowe kontakty. Mam kilkunastu znajomych z Jachranki, z którymi od października
będę studiował w Warszawie.
Dziękuję za rozmowę. Życzę udanych
wakacji i powodzenia na studiach.

Nie będę budował napięcia i na wstępie powiem, że Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej to
jedna z najlepszych olimpiad, w których można brać udział. Wziąłem udział w Olimpiadzie
Wiedzy Ekonomicznej z kilku tylko powodów. Chciałem sprawdzić swoją wiedzę, bo ekonomią interesuję się od początku liceum. Możliwość zdobycia indeksu na prawie każdą wyższą
uczelnię ekonomiczną stanowi alternatywę dla egzaminu maturalnego. Olimpiada umożliwia zaprezentowanie swojej osoby i osiągnięć szerszej publiczności. W Olimpiadzie Wiedzy
Ekonomicznej biorą udział ciekawi ludzie, z którymi można wymieniać poglądy nie tylko na
tematy ekonomiczne. I jeszcze cenne nagrody! Jest to na pewno motywujący ekonomicznie
czynnik. Mogę śmiało powiedzieć, że Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dba o swoich uczestników nie tylko w trakcie zawodów, ale także i po nich.
(Mateusz Niewiński z III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego
w Białymstoku, laureat XIII miejsca w XXII OWE)
Powody, dla których warto wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej: rozwijanie
zainteresowań, możliwość poznania wielu osobistości świata finansów, nagrody i liczne uprawnienia oraz nawiązanie nowych kontaktów z innymi uczestnikami Olimpiady. Każdy kolejny,
a więc i trudniejszy etap wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami. Stawianie im czoła jest wystarczającym powodem do wzięcia udziału w Olimpiadzie.
(Jan Radzikowski z XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. T. Czackiego w Warszawie,
laureat XII miejsca w XXII OWE)
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Bazyli Poskrobko
Uniwersytet w Białymstoku

Słowniczek podstawowych
terminów ekonomiczno-ekologicznych
Administracyjne kary pieniężne (kary administracyjne) są to sankcje za korzystanie ze
środowiska niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób szkodliwy dla człowieka
i przyrody. Sankcje administracyjne najczęściej
są wymierzane za nieprzestrzeganie norm emisji zanieczyszczeń, naruszenie ustaleń lub brak
prawomocnej decyzji administracyjnej. Kary wymierza się za przekroczenia określonych w pozwoleniach: ilości lub rodzaju gazów i pyłów emitowanych do powietrza, ilości, stanu lub składu
ścieków, ilości pobieranej wody, poziomu hałasu
oraz za niezgodne z prawem składowanie odpadów i eksploatowanie zasobów naturalnych
(wycinanie drzew, wydobywanie zasobów mineralnych).
Aspekt środowiskowy to element działań organizacji, jej wyrobów lub usług, który może oddziaływać na środowisko albo podlegać oddziaływaniu środowiska. Oddziaływanie to może być
negatywne (np. odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do rzeki, jeziora) lub pozytywne
(zmniejszenie ekologicznej uciążliwości wyrobu).
Aspekt środowiskowy może być uznany za znaczący wtedy, gdy może mieć znaczny wpływ na
środowisko przyrodnicze.
Audyt środowiskowy jest jednym z narzędzi
doskonalenia i poprawy efektywności różnych
obszarów działalności człowieka. Wyróżnia się
audyt produktu, procesu i systemu.
Audyt produktu polega na ocenie skuteczności
proochronnych działań podejmowanych w trakcie wytwarza danego wyrobu. Ocenie poddaje się
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zgodność wyprodukowanego wyrobu z wymaganiami klienta, proekologicznymi normami technicznymi oraz dokumentacją produkcyjną.
Audyt procesu polega na ocenie skuteczności proekologicznych działań w trakcie trwania
procesu.
Audyt systemu polega na kompleksowej ocenie funkcjonowania systemu w kontekście jego
zgodności z normami środowiskowymi.
Audyt według normy ISO 14001 to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces
weryfikacji stopnia spełnienia kryteriów środowiskowych ustalonych przez przedsiębiorstwo
oraz uzyskiwania dowodów, że system zarządzania środowiskowego jest zgodny z kryteriami
ustalonymi przez organizację.
Audyt może być:
• wewnętrzny, najczęściej przeprowadzany przez
audytorów zakładowych;
• klientowski, przeprowadzany przez audytorów reprezentujących dostawców albo odbiorców wyrobów przed zawarciem lub w trakcie
realizacji umowy na dostawę surowców, produktów lub wyrobów;
• niezależny, prowadzony przez niezależną organizację w celu uzyskania potwierdzenia
zgodności wdrożonego systemu z wymaganiami norm środowiskowych.
Audytor środowiskowy to osoba mająca kwalifikacje do wykonywania audytów środowiskowych. Audytor wiodący to osoba mająca kwalifikacje do kierowania audytami, odpowiedzialna
za zapewnienie skutecznego przebiegu audy-
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tu oraz za zrealizowanie go zgodnie z planem
klienta.
Certyfikat jest to świadectwo (zaświadczenie,
atest) potwierdzające spełnienie określonych
norm lub posiadanie określonych uprawnień.
Ciągłe doskonalenie jest to proces usprawnienia systemu zarządzania środowiskowego
w przedsiębiorstwie, mający na celu uzyskiwanie
coraz lepszych efektów środowiskowych, zgodnie
z polityką środowiskową organizacji.
Czystsza produkcja jest to strategia zarządzania środowiskiem w odniesieniu do produkcji
i usług, polegająca na zapobieganiu powstawaniu
zanieczyszczeń i minimalizacji zużycia zasobów
przy równoczesnej redukcji kosztów przedsiębiorstwa. Dokonuje się tego poprzez dobór metod produkcji, które uwzględniają konieczność
zapobiegania zagrożeniom zdrowia ludzi i środowiska, bez utraty cech użytkowych wyrobu.
Wdrożenie projektu czystszej produkcji polega
na wyeliminowaniu lub ograniczeniu niekorzystnego oddziaływania zakładu (instalacji) na środowisko w wybranym obszarze (np. gospodarka
ściekowa, emisje do powietrza, hałas), zgodnie
z zasadami zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń lub – w drugiej kolejności – ich minimalizacji poprzez recykling oraz poprawę organizacji produkcji.

w sprawie dobrowolnego uczestnictwa firm
w systemie zarządzania środowiskowego i audytów środowiskowych. Zawiera zbiór zaleceń
do budowy i zapewnienia funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego w organizacji.
EMAS ustanawia wyższe wymagania niż norma
ISO 14001.
Etykietowanie ekologiczne wyrobów to
system przyznawania znaków (etykiet), mających na celu dostarczenie informacji o wyrobach
i usługach – o ich oddziaływaniu na środowisko.
Etykieta ekologiczna jest to rodzaj oficjalnego
wyróżnienia danej grupy produktów za spełnienie przez nich ustalonych kryteriów środowiskowych.
Finansowanie ochrony środowiska w Pol
sce to system składający się z zespołu instytucji, instrumentów ekonomicznych, zasad oraz
przepisów określających sposoby oraz tryb gromadzenia i przeznaczania środków finansowych
na przedsięwzięcia proekologiczne.
Finansowanie przedsięwzięć o charakterze zarówno inwestycyjnym, jak i działalności bieżącej
odbywa się w Polsce z następujących źródeł:
• środków własnych przedsiębiorstw, samorządów gminnych i gospodarstw domowych,
• funduszy ekologicznych,
• budżetu państwa,

Efekt działalności środowiskowej są to możliwe do zmierzenia wyniki funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, np. zmniejszenie ilości odpadów podczas produkcji.

• budżetów samorządów terytorialnych (województw, powiatów i gmin),

Efekty zewnętrzne to niezamierzony wpływ
podmiotu gospodarczego na środowisko i pośrednio na inne podmioty, który nie ma podtekstu
ekonomicznego, chociaż powoduje skutki ekonomiczne. Efekty zewnętrzne mogą być pozytywne
– korzyści środowiskowe lub negatywne – straty
środowiskowe (ekologiczne).

• innych źródeł krajowych (np. organizacji pozarządowych, samoopodatkowania się lokalnych społeczności).

Ekofundusz jest to fundacja zarządzająca funduszami pochodzącymi z ekokonwersji polskich
długów. Określoną sumę zamiast oddawać wierzycielowi przeznacza się na realizację inwestycji służących ochronie środowiska. Projekty do
finansowania wyłania się w ramach konkursu.
EMAS jest to system audytu i zarządzania środowiskowego w jednostkach organizacyjnych,
wprowadzony rozporządzeniem Rady Unii Eu
ropejskiej z 1993 r. (znowelizowane w 2000 r.)
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• środków Unii Europejskiej,
• innych źródeł zagranicznych (np. Ekofun
duszu),

Fundusze ekologiczne są specyficznym narzędziem pozyskiwania i redystrybuowania środków finansowych na realizację priorytetowych
przedsięwzięć służących ochronie środowiska.
W Polsce funkcjonują:
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
• wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej,
• powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
• gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gos
podarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze mają
osobowość prawną. Są to instytucje parabankowe, w których środkami finansowymi dysponuje zarząd wybierany przez radę nadzorczą.
Zarząd odpowiada za realizację polityki ekologicznej w tym obszarze oraz za racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi aktywami.
Gminne i powiatowe fundusze nie posiadają osobowości prawnej. Środki tych funduszy zasilają
budżet gminy lub powiatu, gdzie są ujęte jako
wyodrębniona pozycja.
Główne źródła przychodów funduszy ekologicznych stanowią: wpływy z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska, opłat eksploatacyjnych, koncesyjnych i opłaty produktowej, a także
przychody finansowe, w tym z tytułu odsetek od
pożyczek i kredytów, pozostałe przychody operacyjne oraz zyski nadzwyczajne. Przychodami
funduszy mogą być ponadto dobrowolne wpłaty,
zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W przypadku
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz funduszy wojewódzkich mogą to być również przychody z tytułu
emisji obligacji własnych oraz inne przychody
związane z działalnością tych funduszy. Środki
ekologicznych funduszy są przeznaczane na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego
rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz na
współfinansowanie projektów inwestycyjnych,
kosztów operacyjnych i działań realizowanych
z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących
z Unii Europejskiej oraz pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi. Zakres przedsięwzięć finansowanych
ze środków poszczególnych funduszy ekologicznych został określony ustawą z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
Gospodarka odpadami to ogół procesów obejmujących zapobieganie powstawaniu odpadów
oraz ich zbieranie, sortowanie, transport, recykling, odzysk, unieszkodliwianie i składowanie,
a także nadzór i kontrolę nad przebiegiem tych
procesów.
Gospodarowanie środowiskiem jest to korzystanie z zasobów i walorów przyrody dla zaspokojenia potrzeb osobniczych i społecznych ludzi (od społeczności lokalnych do narodów) przy
jednoczesnym:

18

• ograniczaniu strat i zachowaniu największej
ostrożności w przekształcaniu ekosystemów
lub tworów geologicznych przy eksploatacji
zasobów nieodnawialnych,
• wspomaganiu procesów przyrodniczych poddawanych antropopresji przy eksploatacji
zasobów odnawialnych, celem zapewnienia
trwałości i wydajności ich funkcjonowania.
Celem gospodarowania środowiskiem jest zapewnienie rozwoju gospodarczego i społecznego
oraz utrzymanie właściwych przyrodniczych podstaw długotrwałego rozwoju gatunku homo sapiens, w tym zachowanie różnorodności biologicznej na wszystkich jej poziomach: krajobrazowym,
ekosystemowym, gatunkowym i genetycznym.
Gospodarowanie środowiskiem obejmuje cztery procesy:
• korzystanie bezpośrednie z zasobów i walorów
środowiska przez ludzi,
• użytkowanie środowiska przez gospodarkę
(korzystanie pośrednie),
• ochronę środowiska,
• kształtowanie ekosystemów.
Informacja ekologiczna jest to specyficzny
rodzaj informacji odnoszących się do środowiska
przyrodniczego, antropogennego oddziaływania
na to środowisko oraz funkcjonowania systemu
zarządzania środowiskiem. Dotyczy m.in.:
• stanu elementów środowiska i powiązań między tymi elementami,
• czynników, które mają lub mogą mieć wpływ
na elementy środowiska,
• poziomu antropogennego obciążenia środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem źródeł
i rodzajów tego obciążenia,
• funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, a szczególnie skutków funkcjonowania instrumentów zarządzania dla podmiotów
gospodarczych i gospodarstw domowych,
• stanu zdrowia i bezpieczeństwa ekologicznego ludzi, warunków życia, miejsc o znaczeniu
kulturowym,
• stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Informacja ekologiczna jest generowana,
przetwarzana, przekazywana, gromadzona
i udostępniana w trzech systemach: administracyjnym (informacja urzędowa), w systemie
statystyki publicznej (sprawozdawczość statystyczna) oraz w ramach monitoringu środowiska. Uzupełniającym źródłem informacji ekologicznej są badania naukowe.
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Instrumenty ekonomiczne to narzędzia finansowe, które pośrednio oddziałują na producentów i konsumentów poprzez wpływ na koszty
funkcjonowania jednostek gospodarczych i ceny
dóbr. Spełniają one kilka funkcji, spośród których najważniejsze znaczenie posiada:
• funkcja bodźcowa (stymulacyjna) – polegająca
na zachęcaniu podmiotów (zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych) do racjonalnego korzystania z walorów i zasobów
środowiska,
• funkcja dochodotwórcza (transferowa) – polegająca na gromadzeniu, a następnie wtórnym
podziale (transferze) zgromadzonych środków
na finansowanie działań zgodnych z celami
polityki ekologicznej,
• funkcja informacyjna – polegająca na przekazywaniu sygnałów o istotnych zagrożeniach
środowiskowych oraz potrzebie odpowiednich
zachowań podmiotów.
Instrumenty ekonomiczne można podzielić
na pięć grup:
1. Instrumenty o charakterze danin publicznych:
• opłaty za użytkowanie zasobów i walorów
przyrody, np. za pobór wody, za wydobywanie
kopalin, za wycinanie drzew i krzewów, za
przeznaczanie gruntów rolnych lub leśnych
na cele nierolnicze i nieleśne,
• opłaty za degradację środowiska, np. za odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych
i powierzchni ziemi, za emisję zanieczyszczeń
powietrza, za składowanie odpadów,
• opłaty i depozyty za użytkowanie produktów
uciążliwych dla środowiska: opłaty produktowe, depozyty ekologiczne.
2. Instrumenty oparte na transakcjach rynkowych:
• zbywalne prawa do emisji zanieczyszczeń,
• wspólne wdrożenia,
• mechanizm czystszego rozwoju.
3. Ekologiczne zabezpieczenia finansowe:
• ubezpieczenia ekologiczne,
• zastawy ekologiczne,
• gwarancje rządowe lub bankowe.
4. Administracyjne kary pieniężne.
5. Zachęty finansowe:
• dotacje bezpośrednie,
• dotacje pośrednie, np. ulgi podatkowe, preferencyjne kredyty, niższa stawka podatku
VAT.
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Instrumenty prawno-administracyjne to
ustanowione przez prawodawcę ograniczenia
działania lub sposobu postępowania, których
celem jest regulacja korzystania ze środowiska
i zapewnienie jego ochrony. Wyróżnia się następujące instrumenty:
• bezpośrednie zakazy i nakazy, np. zakaz emisji pierwiastków lub związków chemicznych
niebezpiecznych dla człowieka i środowiska,
nakaz ograniczenia lub wstrzymania produkcji ze względu na nadmierną emisję zanieczyszczeń;
• standardy (normy), w tym:
− standardy jakości środowiska (normy imisji), które określają dopuszczalne stężenie
substancji zanieczyszczających, jakie może
się znaleźć łącznie na danym obszarze lub
w określonym elemencie środowiska – w powietrzu, wodzie, glebie; określają też poziomy
hałasu lub promieniowania,
− standardy emisyjne (normy emisji) – określają, ile i jakich zanieczyszczeń można wprowadzić do środowiska z danego źródła w określonym czasie,
− normy techniczno-technologiczne – określają rodzaj i maksymalną ilość zanieczyszczeń,
które mogą powstać w danym procesie produkcyjnym lub podczas użytkowania danego
urządzenia, np. silnika samochodowego,
− normy produktowe – określają proekologiczne
cechy lub parametry produktu, którego zużycie lub użycie może być uciążliwe dla środowiska,
− normy właściwego postępowania podczas
przechowywania, przewożenia lub utylizacji
produktów niebezpiecznych lub mocno uciążliwych dla środowiska;
• pozwolenia administracyjne – decyzje indywidualizujące wymagania ochrony środowiska
w stosunku do konkretnej jednostki; wyróżnia się pozwolenia:
− emisyjne,
− eksploatacyjno-reglamentacyjne (np. na wydobywanie żwiru);
• proekologiczne procedury administracyjne, tj.
określony aktem prawnym sposób postępowania, który wymusza rozpoznanie i uwzględnienie problemów użytkowania i ochrony środowiska przy podejmowaniu decyzji administracyjnych, przykładowo można wyróżnić
następujące procedury:
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− oceny oddziaływania na środowisko skutków
realizacji opracowywanych planów i programów,
− oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
− zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym dotyczącym korzystania ze środowiska,
− dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku,
− planowania przestrzennego,
− lokalizacji inwestycji i pozwolenia na jej realizację.
Instrumenty społecznego oddziaływania
to narzędzia związane z kształtowaniem świadomości i wiedzy ekologicznej ludzi. Celem tych
instrumentów jest oddziaływanie na jednostki
i grupy społeczne dla ukierunkowania ich proekologicznego zachowania, głównie w zakresie
dostrzegania i przestrzegania przez nich nakazów i zakazów oraz ograniczenie zakłóceń świadomościowych w funkcjonowaniu innych instrumentów.
Wyróżnia się dwie grupy tych instrumentów:
formalne i nieformalne. Instrumenty formalne
to działania, które (przynajmniej częściowo) zostały usankcjonowane prawnie, a nawet zinstytucjonalizowane. Główną rolę odgrywa tu:
• formalna edukacja (od przedszkola do studiów
doktoranckich),
• dostęp do informacji o środowisku,

stacje, pikietowanie, petycje w imieniu grupy
lub z podpisami znacznej liczby osób,
• sponsoring ekologiczny – bezinteresowny i interesowny,
• usługi społeczne, np. gorące linie, zielony telefon, społeczne centra informacji ekologicznej,
dyżury ekspertów lub adwokatów,
• działania komplementarne w formie uzupełniania procedur formalnych lub powtarzania
obowiązujących procedur niezależnie od działania organów oficjalnych.
Instytucje systemu zarządzania środowiskiem są to organy i urzędy, do których kompetencji należy sterowanie procesami gospodarowania środowiskiem. Z punktu widzenia roli
spełnianej w systemie zarządzania środowiskiem
wyróżnia się:
• organy prawodawcze:
– państwowe: Sejm wraz z Senatem, Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rada Minis
trów,
– rządowe: minister środowiska i wojewoda,
– samorządowe: sejmik województwa, rada powiatu i rada gminy, zarząd województwa, starosta powiatu oraz prezydent, burmistrz lub
wójt gminy;
• organy i instytucje wykonawcze:
– minister środowiska,
– generalny dyrektor ochrony środowiska oraz
regionalni dyrektorzy ochrony środowiska,

• lobbing w organach prawodawczych.
Instrumenty nieformalne to działania umożliwiające lub ułatwiające ludziom (osobom, grupom) rozpoznanie i zrozumienie problemów ekologicznych oraz służące im do wywierania wpływu na decyzje środowiskowe, podejmowane na
różnych szczeblach zarządzania, bez stosowania odpowiednich procedur sformalizowanych.
Użycie tych narzędzi nie jest ani regulowane, ani
zabronione przez prawo. Do tej grupy zalicza się
następujące instrumenty:

– główny inspektor ochrony środowiska oraz
wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska
(w zakresie monitoringu środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego),

• nieformalną edukację (samoedukację), wspomaganą przez środki masowego przekazu,
proekologiczne organizacje społeczne, dyskusje w grupach nieformalnych,

– Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,

• działania informacyjne, takie jak publikacja
ulotek, broszur, periodyków, organizacja seminariów, obozów szkoleniowych, wystaw,
pokazów,
• instrumenty nacisku społecznego, takie jak
mitingi, happeningi, demonstracje, manife-
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– dyrektorzy parków narodowych,
– zarząd województwa,
– starosta,
– prezydent, burmistrz lub wójt gminy;
• jednostki nadzorowane przez ministra środowiska:
– Wyższy Urząd Górniczy,
– Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Pań
stwowe”,
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gos
podarki Wodnej;
• organy doradcze ministra środowiska:
– Państwowa Rada Ochrony Środowiska,
– Państwowa Rada Ochrony Przyrody,
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– Krajowa Rada Ekozarządzania,
– Komisja do spraw Organizmów Genetycznie
Zmodyfikowanych;
• inne organy doradcze:
– Krajowa Rada Gospodarki Wodnej oraz regionalne rady gospodarki wodnej,
– Krajowa Komisja do Spraw Ocen Oddziaływania
na Środowisko oraz regionalne komisje do
spraw ocen oddziaływania na środowisko,
– Komisja Zasobów Kopalin,
– Komisja Dokumentacji Geologiczno-Inży
nierskich,
– regionalne rady ochrony przyrody,
– rady naukowe parków narodowych;
• instytucje kontrolne:
– Najwyższa Izba Kontroli,
– Państwowa Inspekcja Sanitarna,
– Inspekcja Ochrony Środowiska;
• niezależne organizacje proekologiczne;
• wyspecjalizowane jednostki usługowe.
Kompensacja przyrodnicza jest to zespół
działań służących przywróceniu równowagi przy
rodniczej na zdegradowanym obszarze lub wyrównanie szkód w środowisku spowodowanych
realizacją przedsięwzięcia, np. budową drogi.
Działania te mogą polegać na rekultywacji gleby,
zalesieniu, zadrzewieniu lub odtworzeniu zniszczonych siedlisk chronionych gatunków.
Korzystanie ze środowiska jest podstawą
procesów życiowych wszystkich organizmów.
Każdy organizm na swój sposób korzysta z określonych zasobów i walorów przyrody. Celem korzystania ze środowiska jest utrzymywanie podstawowych procesów życiowych. W odniesieniu
do człowieka jest to oddychanie, korzystanie
z czystej wody, zbieranie i bezpośrednia konsumpcja płodów (owoców, ziół, grzybów), tworzenie własnej niszy rozwojowej (dom, podwórko),
podpatrywanie przyrody w działalności twórczej – naukowej, kulturalnej, oświatowej oraz
wykorzystywanie walorów środowiska do wypoczynku i regeneracji sił człowieka. Sposób i zakres korzystania ze środowiska zależą przede
wszystkim od uwarunkowań kulturowych i cywilizacyjnych danego społeczeństwa. Procesem
tym można w pewnym zakresie sterować, wpływając na pozagospodarcze zachowania ludzi lub
wprowadzając określone zmiany w środowisku
przyrodniczym.
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Koszty bieżące ochrony środowiska są to
koszty obsługi i utrzymania działalności ochronnej. Działalność ta obejmuje ochronę powietrza
i klimatu, gospodarkę ściekami, gospodarkę odpadami, ochronę i rekultywację gleb, ochronę
wód podziemnych i powierzchniowych, redukcję
hałasu i wibracji, ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu, ochronę przed promieniowaniem, badania i rozwój, zarządzanie, edukację, szkolenia, informacje.
Do kosztów bieżących zalicza się:
• koszty działań własnych w ochronie środowiska,
• koszty działań świadczonych przez podmioty
zewnętrzne,
• opłaty usługowe za oczyszczanie ścieków
i unieszkodliwianie odpadów,
• opłaty ekologiczne.
Kształtowanie środowiska to przede wszystkim pomoc człowieka w takim ukierunkowaniu rozwoju ekosystemów i krajobrazów, który
zapewni wysoki stopień ich samoreprodukcji
i jednocześnie przyniesie możliwie największe
korzyści gospodarcze i społeczne, zarówno obecnie, jak i w bliższej oraz dalszej perspektywie.
Kształtowanie środowiska polega na:
• redukcji niektórych elementów ekosystemu
lub krajobrazu, najczęściej nadmiernie rozwiniętych ze względu na wcześniejszą ingerencję
człowieka,
• kompensacji, czyli uzupełnianiu brakujących
(przeważnie wyeliminowanych przez człowieka) ogniw obiegu materii i energii oraz formowaniu nowych łańcuchów tego obiegu w celu
zwiększenia produktywności ekosystemów, ich
zdolności asymilacyjnych lub w celu poprawy
walorów estetycznych i mikroklimatycznych
środowiska, mających wpływ na przyrodnicze
warunki życia i rozwoju człowieka,
• rekultywacji, czyli odtworzeniu zdegradowanych ekosystemów przez wyeliminowanie
czynników (np. nadmierne zasolenie, zbytnie
odwodnienie) powodujących degradację,
• kształtowaniu krajobrazów, stosownie do wymogów zachowania różnorodności biologicznej i normalnych – ukształtowanych w procesie ewolucji – środowiskowych warunków
życia człowieka.
Monitoring środowiska jest to system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania
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informacji o środowisku. W systemie tym wyróżnia się trzy bloki:
• blok jakości środowiska, obejmujący monitoring jakości powietrza, śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, wód Morza
Bałtyckiego, jakości gleby, poziomu hałasu,
pól elektromagnetycznych i promieniowania
jonizującego oraz jakości lasów i przyrody;
• blok emisji, obejmujący monitoring zanieczyszczeń wydalanych do powietrza, wód oraz
monitoring odpadów;
• blok oceny i prognoz, obejmujący:
– analizy i oceny stanu poszczególnych elementów środowiska w powiązaniu z czynnikami
presji,
– analizy i oceny określonych problemów i zjawisk zachodzących w środowisku,
– prognozy przebiegu zjawisk, głównie w oparciu o analizy trendów, z wykorzystaniem modelowania,
– analizy i oceny powiązań pomiędzy procesami zachodzącymi w środowisku a społeczno-gospodarczym rozwojem kraju.
Zadania państwowego monitoringu środowiska są realizowane w sieciach krajowych, regionalnych (wojewódzkich i międzywojewódzkich)
i lokalnych. Ponadto zorganizowano już dziesięć stacji bazowych zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego. Jest to monitoring funkcjonowania ekosystemów. Celem
monitoringu zintegrowanego jest dostarczanie
danych do określenia aktualnego stanu ekosystemów w oparciu o wieloletnie cykle obserwacyjne,
przedstawienie krótkookresowych i długookresowych przemian środowiska przyrodniczego
w warunkach zmian klimatu oraz narastającej
antropopresji. Podstawowym obiektem badań
jest zlewnia rzeczna lub jeziorna, w zasięgu której zlokalizowane są testowe powierzchnie badawcze, ujmujące możliwie wszystkie typy ekosystemów badanego krajobrazu.
Najlepsza dostępna technika jest to najbardziej efektywna oraz zaawansowana technologia
i metoda prowadzenia działalności, która umożliwia praktyczne wykorzystanie danej techniki
jako podstawy określenia granicznych wielkości
emisji substancji i energii do środowiska.
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska obejmują wydatki na opracowanie projektu, zakup technologii, wyposażenia, których
głównym celem jest redukcja, unieszkodliwianie, gromadzenie, monitorowanie, zapobieganie
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lub eliminacja zanieczyszczeń czy strat środowiskowych. Są one sumą nakładów na inwestycje unieszkodliwiające zanieczyszczenia (końca
rury) i inwestycje zapobiegające zanieczyszczeniu.
Nakłady na ochronę środowiska są sumą nakładów inwestycyjnych oraz kosztów bieżących
ochrony środowiska. Nakłady te są przeznaczane na redukcję lub eliminację zanieczyszczeń,
a także naprawę szkód w środowisku.
Ocena cyklu życia produktu jest metodą
oceny oddziaływania określonych produktów
i świadczonych przez nie usług na środowisko.
Analizę przeprowadza się w całym cyklu życia
produktu – od momentu projektowania, poprzez
procesy wytwarzania, dystrybucję i użytkowanie,
aż do momentu, gdy staje się on odpadem.
Ochrona biosfery jest szczególną formą ochrony środowiska, mającą na celu ograniczenie antropogennego oddziaływania na globalne procesy
przyrodnicze. Obecnie głównym problemem jest
ograniczenie emisji gazów powodujących zanikanie warstwy ozonowej w atmosferze (głównie
freonów i halonów) oraz emisji gazów cieplarnianych powodujących zmiany klimatu (głównie
dwutlenku węgla i metanu). Stopniowo narasta
nowy problem – przeciwdziałania antropogennym zmianom procesów energetyczno-magnetycznych Ziemi.
Ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej jest współczesną formą ochrony przyrody, obejmującą wszystkie poziomy jej organizacji: krajobrazowy, ekosystemowy, gatunkowy
i genetyczny. Jednakowo chroni się krajobrazy
i ekosystemy naturalne i antropogenne (np. pola
uprawne), gatunki dzikie i hodowlane (odmiany
roślin uprawnych, rasy zwierząt hodowlanych),
zarówno rzadkich (w tym zagrożonych wyginięciem), jak i pospolitych.
Żadne krajobrazy, ekosystemy, gatunki, rasy
czy odmiany nie powinny być niszczone tylko dla
wygody (zysku) człowieka, ponad potrzebę zachowania jego zdrowia i warunków rozwoju.
Ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej polega na racjonalnym, umiarkowanym użytkowaniu zasobów i walorów przyrody, ochronie jej zagrożonych elementów, unikaniu nadmiernego penetrowania lub niszczenia
ekosystemów, gatunków, ras i odmian, zachowaniu różnorodności krajobrazów i ekosystemów, a szczególnie dróg migracji pierwiastków
i związków chemicznych w przyrodzie oraz dróg
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migracji i komunikacji różnych gatunków roślin
i zwierząt.
Ochrona przyrody to działania prawne, organizacyjne i społeczne, których celem jest zachowanie w możliwie niezmienionym stanie tworów
przyrody cennych z punktu widzenia naukowego, przyrodniczego, estetycznego, historyczno-pamiątkowego, społecznego i niekiedy gospodarczego. Jej zadaniem jest zabezpieczenie
przed eksploatacją lub zniszczeniem określonych
obiektów nieożywionych i żywych. Wyróżnia się
ochronę konserwatorską i procesową.
Konserwatorska ochrona przyrody obejmuje ochronę indywidualną, gatunkową i obszarową.
Ochrona indywidualna w Polsce obejmuje następujące formy:
• pomniki przyrody,
• zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
• użytki ekologiczne.
Ochrona gatunkowa ma na celu ochronę i zapewnienie bytu gatunków zagrożonych wyginięciem wskutek eksploatacji środowiska przez
człowieka, mających szczególne znaczenie dla
gospodarki albo rzadko występujących w świecie
lub w danym kraju czy regionie. Można wyróżnić
dwie formy ochrony gatunkowej:
• całkowita – gatunków chronionych nie wolno
pozyskiwać, usuwać z naturalnych stanowisk,
zbywać, nabywać i wywozić za granicę,
• częściowa – pozyskiwanie jest dozwolone tylko
na określone potrzeby, a obszar eksploatacji
i dopuszczalna wielkość użytkowania są ściśle
określone.
Ochrona obszarowa obejmuje ochronę ekosystemów lub siedlisk (ostoi) gatunków zagrożonych wyginięciem lub szczególnie cennych
ze względów przyrodniczych lub kulturowych.
W Polsce rozróżnia się następujące formy ochrony obszarowej:
• rezerwaty przyrody,
• parki narodowe,
• parki krajobrazowe,
• obszary chronionego krajobrazu,
• otuliny parków i strefy ochronne ujęć wody.
Ochrona przyrody jest zintegrowana z zachowaniem różnorodności biologicznej.
Ochrona procesowa to zachowanie naturalnych procesów obiegu materii, energii i informacji w przyrodzie na każdym poziomie jej organizacji. Obecnie największe znaczenie posiada
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ochrona procesu powstawania i trwania warstwy
ozonowej atmosfery, stabilizacja udziału dwutlenku węgla w składzie gazowym atmosfery,
a także zachowanie dróg migracji gatunków na
poziomie krajobrazowym i ekosystemowym.
Ochrona środowiska jest to element gospodarowania środowiskiem, ściśle powiązany z jego
użytkowaniem. Przejawia się w:
• kompleksowym przetwarzaniu zasobów naturalnych pobranych ze środowiska,
• zamykaniu cykli i łańcuchów technologicznych w ramach przedsiębiorstw lub kompleksów przemysłowych,
• materiało-, energo- i surowcooszczędności,
• ograniczaniu emisji zanieczyszczeń stałych,
ciekłych i gazowych do ilości i postaci poddającej się asymilacji w danym ekosystemie.
Ochronę środowiska z ekonomicznego punktu widzenia traktuje się jako proces zarządczy
mający na celu:
• przeciwdziałanie niewłaściwemu użytkowaniu
drogą nakazów, zakazów lub zaleceń (wskazań),
• procesową i konserwatorską ochronę krajobrazów, ekosystemów, gatunków lub okazów,
• redukcję zanieczyszczeń powstających w procesach działalności gospodarczej,
• proekologiczne ukierunkowanie pozagospodarczej aktywności społeczeństwa,
• proekologiczną edukację społeczeństwa.
Ochrona środowiska powinna zabezpieczyć
normalne funkcjonowanie procesów przyrodniczych celem zachowania życia na kuli ziemskiej, a w szczególności zabezpieczyć przyrodnicze podstawy bytu i rozwoju obecnego oraz
przyszłych pokoleń ludzkich. W aspekcie praktycznym głównym celem ochrony środowiska
powinno być zapewnienie wysokiego stopnia samoreprodukcji ekosystemów i związanej z tym
ich możliwości do neutralizowania antropogennych obciążeń.
Współczesna działalność ochronna obejmuje
następujące obszary:
• ochronę biosfery (w tym klimatu Ziemi),
• techniczno-technologiczną ochronę powietrza,
wód, gleb i przestrzeni,
• ochronę i zachowanie różnorodności biologicznej – krajobrazów, ekosystemów, gatunków,
ras, odmian i form,
• ochronę zasobów i walorów środowiska.

23

Ekonomia i ekologia
Ochrona środowiska techniczno-technologiczna obejmuje ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wód, gleb i powierzchni ziemi.
Rozróżnia się ochronę:
• techniczną (końca rury) – realizowaną za pomocą specjalnych urządzeń ochronnych,
• technologiczną – realizowaną poprzez wdrażanie technologii przyjaznych środowisku.
W Polsce obowiązek technicznej ochrony środowiska wprowadzono dopiero w latach 60. minionego stulecia. Apogeum rozwoju tej formy
ochrony środowiska miało miejsce w latach 80.
i 90. XX w. Obecnie ochrona techniczna w znacznej części, szczególnie w przemyśle, jest zastępowana ochroną technologiczną.
Ochrona technologiczna polega na eliminowaniu ekologicznych uciążliwości przedsiębiorstwa
poprzez ekologizację całego cyklu życia każdego
z wytworzonych produktów – w trakcie jego projektowania, produkcji, eksploatacji i utylizacji.
Przejawia się ona w miniaturyzacji produktów,
ich wysokiej jakości i niezawodności funkcjonowania, minimalizacji zużycia surowców i energii w całym cyklu życia produktu. Wdrożenie
ochrony technologicznej nie eliminuje całkowicie
ochrony technicznej.
Odpady są to substancje lub przedmioty, których pozbywają się, zamierzają się pozbyć lub
muszą się pozbyć jednostki gospodarcze i gospodarstwa domowe. Odpady dzieli się na przemysłowe i komunalne. Odpady przemysłowe powstają w procesach produkcyjnych.
Odpady komunalne powstają w gospodarstwach domowych, a także mogą pochodzić z innych źródeł, pod warunkiem że nie zawierają
niebezpiecznych substancji lub związków chemicznych i są podobne do odpadów z gospodarstw domowych.
Odpady biodegradowalne to odpady ulegające rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu,
przy udziale mikroorganizmów (np. odpady kuchenne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
odpady z utrzymania trawników).
Odpady niebezpieczne to odpady pochodzące
z przemysłu, gospodarstw domowych lub innych
źródeł, stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska ze względu na swój
skład lub właściwości.
Odpady opakowaniowe są to opakowania jednostkowe, zbiorcze i transportowe, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z użycia,
których posiadacz pozbywa się, chce się pozbyć
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lub ma obowiązek pozbyć się. Odpady te są objęte obowiązkiem odzysku i recyklingu.
Odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest to wycofany z użytkowania sprzęt
elektryczny i elektroniczny, a także sprzęt służący do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu
elektrycznego i pól elekromagnetycznych.
Odzysk to wykorzystanie odpadów w całości lub
w części, w sposób bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska. Odzysk prowadzi
do ponownego wykorzystania substancji, materiałów lub energii zawartej w odpadach, poprzez
recykling, spalanie z odzyskiem energii lub innymi metodami. Istnieje obowiązek osiągnięcia
minimalnego poziomu odzysku m.in.: odpadów
opakowaniowych, opon, baterii i akumulatorów,
olejów odpadowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji. W razie niewykonania obowiązku zobowiązany podmiot musi wnieść opłatę produktową.
Polityka ekologiczna to świadoma i celowa
działalność państwa, samorządów terytorialnych i podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarowania środowiskiem, czyli użytkowania
jego zasobów i walorów, ochrony i kształtowania
krajobrazów oraz ekosystemów. Przedmiotem
polityki ekologicznej jest środowisko przyrodnicze oraz uwarunkowane przez nie potrzeby społeczne i gospodarcze. Celem nadrzędnym polityki ekologicznej jest osiągnięcie, a następnie
utrzymanie takiego stanu środowiska, który zapewni normalny rozwój ludzi i zminimalizuje lub
całkowicie wyeliminuje choroby uwarunkowane
środowiskowo.
Polityka ekologiczna ma charakter problemowy. Obejmuje swym zakresem politykę:
• użytkowania zasobów i walorów środowiska,
• ochrony klimatu,
• ochrony wód i powierzchni ziemi,
• ochrony przyrody i zachowania różnorodności
biologicznej,
• kształtowania ekosystemów i krajobrazu.
Polityka środowiskowa jest to dokument,
który zawiera intencję osiągnięcia określonych
efektów, zasady działalności środowiskowej organizacji oraz cele i zadania do realizacji. Polityka
środowiskowa stanowi zobowiązanie naczelnego
kierownictwa do przestrzegania standardów środowiskowych i realizacji zasad zrównoważonego
rozwoju oraz do postępowania zgodnie z zasadą
ciągłego doskonalenia.
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Pozwolenia administracyjne są to decyzje
określające wymagania emisyjne lub eksploatacyjno-reglamentacyjne.
Pozwolenia eksploatacyjno-reglamentacyjne określają warunki użytkowania środowiska. Są to:
• koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie
złóż;
• koncesje na wydobywanie kopalin;
• pozwolenia wodno-prawne w zakresie:
– wykonywania urządzeń wodnych,
– poboru wód podziemnych i powierzchniowych,
– odprowadzania ścieków do wód i powierzchni
ziemi,
– rolniczego wykorzystania ścieków;
• pozwolenia na wycinanie drzew i krzewów;
• decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
• decyzje o zmianie lasu na użytek rolny i inne.
Pozwolenia emisyjne dotyczą wprowadzania
do środowiska substancji lub energii, w tym:
• wprowadzania ścieków do wód lub powierzchni ziemi,
• emisji do powietrza zanieczyszczeń pyłowych
i gazowych,
• wytwarzania odpadów,
• emitowania hałasu,
• emitowania pól elektromagnetycznych.
Pozwolenia emisyjne wydaje się dla instalacji
na wniosek prowadzącego tę instalację. W przedsiębiorstwie może występować jedna lub wiele
instalacji. Pozwolenie wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat. Pozwolenie podlega cofnięciu lub ograniczeniu, jeżeli instalacja
nie jest należycie eksploatowana, przez co stwarza zagrożenie pogorszenia stanu środowiska
w znacznych rozmiarach albo zagrożenia życia
lub zdrowia ludzi.
Pozwolenie zintegrowane obejmuje wszystkie rodzaje emisji, również te, które nie wymagały indywidualnego pozwolenia na emisję.
Pozwolenia te wydaje się dla dużych instalacji
w istotnym stopniu oddziałujących na środowisko.
Raport środowiskowy (deklaracja środowiskowa) jest środkiem informacji dla społeczeństwa i zainteresowanych organizacji w zakresie
działalności środowiskowej, wpływu na środo-

Biuletyn PTE nr 5/2009

wisko oraz efektów działalności ochronnej organizacji.
Recykling jest to kwalifikowana forma odzysku odpadów (oprócz odzysku energii), polegająca na powtórnym wykorzystaniu w procesach
produkcyjnych substancji lub materiałów zawartych w odpadach. Stosuje się recykling materiałowy (pozwala na pozyskanie materiału pierwotnego, np. wykorzystanie stłuczki szklanej
w hucie szkła), recykling chemiczny (np. tworzywa sztuczne przetwarzane na paliwa) oraz
recykling organiczny (kompostowanie i biodegradacja). W przypadku niektórych rodzajów
odpadów (m.in. odpady opakowaniowe, opony,
baterie i akumulatory, oleje odpadowe) prawo
nakłada obowiązek osiągnięcia minimalnego poziomu recyklingu.
Selektywna zbiórka odpadów to zbiórka odpadów z gospodarstw domowych oraz innych
źródeł, z podziałem na ich rodzaje, w tym wydzielenie odpadów niebezpiecznych (np. baterii
i akumulatorów), odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów opakowaniowych (papierowych,
z tworzyw sztucznych, metali i szkła). Selektywna
zbiórka odpadów opakowaniowych może być
prowadzona metodą pojemnikową (wystawiane
w zorganizowanych miejscach pojemniki) lub
workową (worki z określonymi rodzajami odpadów odbierane bezpośrednio od mieszkańców).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki
selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych
powinna być prowadzona z podziałem na trzy
pojemniki: niebieski – papier, zielony – szkło,
żółty – tworzywa sztuczne i metale. Prawny obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki istnieje tylko wobec odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Do odbioru zużytego sprzętu zobowiązani są sprzedawcy sprzętu
oraz specjalnie wyznaczane gminne punkty odbioru tych odpadów.
Składowisko odpadów to obiekt budowlany
przeznaczony do składowania odpadów. Musi
ono wyeliminować zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska przez składowane odpady, w tym zwłaszcza zapewniać przeciwdziałanie rozwiewaniu, gromadzenie odcieków i ich
oczyszczanie oraz zapobieganie przemieszczaniu się składowanych odpadów. Na składowisku powinien być prowadzony monitoring gazu
składowiskowego oraz wód powierzchniowych,
podziemnych i odciekowych. W zależności od
rodzaju odpadów (odpady obojętne lub niebez-
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pieczne) składowisko powinno być wyposażone
w odpowiednie urządzenia do mycia i dezynfekcji
pojazdów, wagi oraz urządzenia do odprowadzania powstających gazów i odcieków.

cji niebezpiecznych, przechowywanie i niszczenie przeterminowanych środków ochrony roślin
lub lekarstw, oszczędność energii, a nawet zachowania turystów na obszarach chronionych.

Standardy są to wymagania określone aktem
prawnym, które mogą dotyczyć:

System zarządzania środowiskowego jest
to część systemu zarządzania organizacją służąca do opracowania i wdrożenia polityki środowiskowej. Jest to zbiór wzajemnie powiązanych elementów umożliwiających osiągnięcie
postawionych celów. System obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, procedury, procesy i zasoby. Proces wdrożenia systemu obejmuje
następujące czynności:

• jakości środowiska,
• wielkości emisji,
• proekologicznych parametrów produktów,
• techniki i technologii,
• sposobu postępowania.
Standardy emisyjne są to normy emisji, które określają, ile i jakich zanieczyszczeń można wprowadzić do środowiska z danego źródła.
Dzielą się na:
• normy określane indywidualnie dla danego
źródła (instalacji lub zakładu), które są zawarte w pozwoleniu na emisję,
• standardy powszechnie obowiązujące, określane aktem prawnym dla poszczególnych typów
instalacji lub zakładów.
Standardy jakości środowiska są to normy
imisji, czyli wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez środowisko
lub jego główne elementy na danym obszarze.
Standardy te określają maksymalne, dopuszczalne stężenia substancji zanieczyszczających w powietrzu, wodzie, glebie, a także dopuszczalne
poziomy hałasu lub promieniowania. Standardy
jakości środowiska są ustalane na podstawie wiedzy medycznej i biologicznej.
Standardy produktowe są to normy określające proekologiczne cechy lub parametry produktu, którego zużycie lub użycie może być uciążliwe dla człowieka lub środowiska. Są one ściśle
związane z jakością produktu. Określa się je na
podstawie wiedzy medycznej (zdrowie człowieka), ekologicznej (wpływ na środowisko) i technicznej (minimalizacja ryzyka awarii).
Standardy techniczno-technologiczne są
to normy określające maksymalną ilość zanieczyszczeń, które mogą powstać w danym procesie produkcyjnym lub podczas użytkowania danego urządzenia, np. silnika samochodowego.
Standardy właściwego postępowania ustanawia się w stosunku do tych czynności, które są
stosunkowo powszechne, a jednocześnie trudne
do monitorowania i ciągłej kontroli. Mogą one
dotyczyć takich czynności, jak: przewóz substan-
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• decyzję zarządu o wdrożeniu systemu,
• ustalenie polityki środowiskowej,
• ustalenie celów i zadań oraz opracowanie programów środowiskowych,
• wdrożenie systemu,
• przeprowadzenie wewnętrznego audytu środowiskowego,
• sporządzenie raportu (deklaracji) środowiskowego,
• przeprowadzenie weryfikacji przez akredytowanego audytora środowiskowego,
• certyfikację systemu (według normy ISO
14001) lub rejestrację w systemie EMAS.
Unieszkodliwianie odpadów to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia
ich do takiego stanu, który nie będzie stwarzać
zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska. Do procesów unieszkodliwiania odpadów zalicza się: składowanie na składowiskach, obróbkę
w glebie i ziemi, zatłaczanie w górotworze, lokowanie na dnie mórz oraz spalanie.
Usługi środowiska to dostarczanie przez biosferę materii, energii i informacji potrzebnych
do życia człowieka. Obejmują one regulowanie
atmosfery i klimatu, oczyszczanie i magazynowanie wody pitnej, wytwarzanie i wzbogacanie
gleby, podtrzymywanie obiegu substancji odżywczych, detoksykację i rozkładanie (utylizację) odpadów, zapylanie roślin uprawnych oraz produkcję żywności i materiałów energetycznych.
Usługi środowiska są niedocenianym czynnikiem stanowiącym o jego wartości. Szacuje się, że
są one wyższe od globalnego dochodu brutto.
Użytkowanie środowiska jest to korzystanie
w sposób stały z zasobów i walorów przyrody do
celów gospodarczych. Polega ono na:
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• zagospodarowaniu powierzchni i przestrzeni,
• korzystaniu z ożywionych i nieożywionych zasobów naturalnych oraz z naturalnych źródeł
(nośników) energii,
• usuwaniu do środowiska odpadów w celu ich
naturalnej asymilacji.
Zakres użytkowania środowiska wielokrotnie
przekracza skalę jego wykorzystania bezpośredniego. Jest ono tylko w niewielkim zakresie skierowane na zaspokojenie bezpośrednich potrzeb
życiowych, głównie zaś na realizację socjalno-rozwojowych potrzeb cywilizacyjnych, wynikających często ze sztucznie kreowanej mody. W procesie użytkowania środowiska konieczne jest
zwracanie uwagi na następujące aspekty:
• alokację w czasie eksploatacji zasobów nieodnawialnych, która maksymalizuje ich użyteczność,
• utrzymanie trwałości odnawiania się zasobów
na poziomie wielkości ich zużycia,
• uwzględnianie pozagospodarczych (ekologicznych, społecznych) funkcji zasobów przy ich
eksploatacji (korzystaniu i użytkowaniu),
• uwzględnianie przyrodniczych (ekologicznych) ograniczeń przy korzystaniu i użytkowaniu każdego zasobu; korzystanie z zasobu
lub jego eksploatacja nie powinna prowadzić
do negatywnych zmian w środowisku, głównie
w ekosystemach.
Wydatki gospodarstw domowych na ochronę środowiska obejmują:
• uiszczone opłaty za usługi związane z ochroną
środowiska:
– odprowadzanie ścieków do kanalizacji lub wywóz ścieków i ich oczyszczanie,
– wywóz odpadów (śmieci, osadów ściekowych);
• wydatki na zakup i montaż urządzeń oraz zakup produktów służących bezpośrednio ochronie środowiska (np. termoregulatorów, energooszczędnych okien, docieplanie budynków,
budowę i utrzymanie indywidualnych oczyszczalni ścieków, pojemniki i worki na odpady,
zasadzenie drzew i krzewów na posesji, budowę bocianich gniazd, budowę płotów i osłon
przeciwhałasowych).
Zapobieganie powstawaniu odpadów to działania zmierzające do zminimalizowania ilości oraz
szkodliwości odpadów powstających w procesach
produkcji i konsumpcji, w tym zmniejszanie materiałochłonności produkcji, projektowanie procesów i produktów w sposób zapewniający zmniej-
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szenie ilości odpadów oraz ułatwiający recykling
i ponowne wykorzystanie (dobra wielokrotnego
użytku), racjonalizacja produkcji oraz konsumpcji, a także unikanie konsumpcji zbędnej.
Zarządzanie środowiskiem jest nauką i działalnością praktyczną, zajmującą się projektowaniem, wdrażaniem, kontrolowaniem i koordynowaniem procesów gospodarowania środowiskiem.
Procesy użytkowania, ochrony i kształtowania
środowiska przebiegają w sferze społecznej, gospodarczej i przyrodniczej. Oznacza to, że zarządzanie tymi procesami musi obejmować wiele
sfer, od edukacji ekologicznej społeczeństwa, poprzez narzędzia proekologicznej reorientacji gospodarki, do rekomendacji dotyczących sposobu
gospodarowania w konkretnych ekosystemach.
Cechą charakterystyczną zarządzania środowiskiem jest obiekt zarządzania obejmujący społeczeństwo, gospodarkę i środowisko. Oznacza
to, że procesy biotyczne i abiotyczne zachodzące
w środowisku mogą być i są przedmiotem sterowania. To w głównej mierze odróżnia zarządzanie środowiskiem od zarządzania ekologicznego,
które zakłada, że działalność gospodarcza i rozwój społeczny muszą być dostosowane do danego
stanu (potencjału i pojemności) ekosystemów.
Zarządzanie środowiskowe w jednostce
organizacyjnej jest to zarządzanie procesami
użytkowania, ochrony i kształtowania środowiska, zintegrowane z ogólnym systemem zarządzania jednostką. Obejmuje ono strukturę
organizacyjną, planowanie, procedury, procesy
oraz zasoby służące wdrażaniu i prowadzeniu
zarządzania jednostką w sposób uwzględniający problemy środowiska. Wdrażanie systemów
zarządzania środowiskowego jest znormalizowane przez:
• zespół norm międzynarodowych określających wymagania i wytyczne stosowania systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001
i ISO 14004) oraz wytyczne do audytowania
(ISO 19011),
• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej nr 761/2001 dotyczące dobrowolnego uczestnictwa organizacji
we wspólnotowym systemie zarządzania środowiskowego i przeglądów środowiskowych
w przedsiębiorstwach (EMAS).
Zarządzanie środowiskowe stanowi specyficzną, znormalizowaną formę zarządzania środowiskiem w odniesieniu do jednostek organizacyjnych – od przedsiębiorstwa przemysłowego do
urzędu i samorządu terytorialnego.
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Zintegrowana ochrona środowiska jest to
jednoczesne rozwiązywanie w procesach gospodarowania problemów związanych z ochroną
biosfery, zasobów i walorów środowiska, ochroną
przyrody oraz zachowaniem różnorodności biologicznej. Zintegrowane podejście jest szczególnie
pożądane w leśnictwie, rolnictwie, ogrodnictwie
oraz w przemyśle chemicznym, elektroenergetycznym, papierniczym, spożywczym.
Istotą zintegrowanego podejścia jest szukanie
rozwiązań najbardziej racjonalnych z punktu
widzenia skuteczności ochrony i kosztów działań ochronnych. Racjonalności działań można
poszukiwać w relacji między różnymi formami
przedsięwzięć ochronnych, ich integracji terytorialnej, z uwzględnieniem wrażliwości kulturowej i stanu gospodarki.
Zrównoważony rozwój według definicji Świa
towej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju
Organizacji Narodów Zjednoczonych jest to „droga zaspokajania aspiracji i harmonijnego rozwoju
społeczeństw, bez ograniczania szans następnych
generacji na zaspokojenie potrzeb rozwojowych
w przeszłości”. Komisja stwierdziła, że światowa gospodarka może i musi się rozwijać, aby zaspokajać uzasadnione ludzkie potrzeby, ale jej
wzrost nie może się odbywać kosztem dewastacji
środowiska. Zrównoważony rozwój powinien słu-

żyć podnoszeniu jakości życia rosnącej populacji
ludzkiej przy jednoczesnym unikaniu ekologicznych i społecznych zagrożeń. Na obecnym etapie
pojęcie zrównoważonego rozwoju można rozumieć jako taki sposób prowadzenia działalności
gospodarczej, kształtowania i wykorzystania potencjału środowiska oraz taką organizację życia
społecznego, które zapewnią dynamiczny rozwój
jakościowo nowych procesów produkcyjnych, systemów zarządzania, trwałość użytkowania zasobów przyrodniczych oraz poprawę (w pierwszym
okresie), a następnie zachowanie wysokiej jakości
życia ludzi – osób, rodzin i społeczeństw.
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Warto wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, ponieważ można dzięki temu połączyć przyjemne z pożytecznym: rozwijać zainteresowania i zdobywać nagrody.
(Sławomir Gdyk z IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Rzeszowie,
laureat XI miejsca w XXII OWE i laureat XII miejsca w XXI OWE)

Dużą przyjemnością była dla mnie możliwość spotkania znanych naukowców oraz poznania wspaniałych rówieśników z całej Polski, z którymi nadal utrzymuję kontakt i spotkam
się na studiach. Nagrody są bardzo cenne i przydatne. W Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
wzięłam udział, ponieważ chciałam rozwinąć umiejętności panowania nad sobą, pisania wypracowań na tematy ekonomiczne, rozwiązywania zadań, logicznego myślenia i wygłaszania
prezentacji.
(Marta Sadowska z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie,
laureatka VIII miejsca w XXII OWE i finalistka XXI OWE)
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Kryzys finansowy a koniunktura
gospodarcza. Jak doszło
do kryzysu i co z tego wynika?
W

ielu wybitnych ekonomistów uważa, że
taki kryzys finansowy jak obecny pojawia
się raz na sto lat. Jeszcze kilka miesięcy temu
trudno było sobie wyobrazić skalę pomocy, której udzielą władze najbogatszych krajów świata rynkom finansowym. Banki centralne i rządy przeznaczyły na walkę z kryzysem kwoty
znacznie przekraczające 10 bln dolarów w różnej formie (podniesienie kapitału banków i firm
ubezpieczeniowych, gwarancje rządowe, wykup
aktywów). Pomimo zaangażowania tak olbrzymich środków publicznych koniunktura dalej
się pogarsza i trudno jest prognozować, ile czasu potrwa recesja. Chyba najbardziej przełomowym momentem w obecnym kryzysie, potwierdzającym jego olbrzymią skalę, było wystąpienie Alana Greenspana w październiku 2008 r.
przed parlamentarnym komitetem ds. rządowego nadzoru i reform, w którym były szef Rezerwy
Federalnej przyznał się do błędów w polityce pieniężnej i nadzorczej oraz dodał, że musi zweryfikować swoje – niezmienne od 40 lat – poglądy
na wysoką zdolność samoregulacji sektora finansowego.
Ważne wydaje się zatem wyjaśnienie, w jaki
sposób przebiegał kryzys i jakie były jego przyczyny, przynajmniej te, które możemy dzisiaj
zdiagnozować i zidentyfikować.
Na temat mechanizmu obecnego kryzysu powstało już wiele artykułów naukowych, a wydawcy przygotowują kilkadziesiąt książek obszernie opisujących ten proces. Na potrzeby
tego artykułu warto wskazać pracę Carmen
M. Reinhart i Kennetha S. Rogoffa pt. This
Time is Different: A Panoramic View of Eight
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Centuries of Financial Crises („NBER Working
Paper” 2008, nr 13882), w której przedstawiono
historię 800 lat kryzysów, w świetle których ten
obecny ma wiele typowych cech poprzednich.
W szczególności artykuł wskazuje, że z punktu
widzenia podatności na kryzys zadłużenie krajowe ma równie istotne znacznie jak zadłużenie
zagraniczne kraju oraz że duże kryzysy bankowe występowały z reguły po okresie silnej liberalizacji globalnych przepływów kapitałowych,
co ilustruje wykres 1.
Zanim doszło do obecnego kryzysu finansowego byliśmy świadkami narastania nierównowagi
równocześnie w wielu obszarach. I tak deficyt obrotów bieżących USA przekroczył 700 mld dolarów (6,5% PKB), a ujemna pozycja inwestycyjna
netto 2,5 bln dolarów. Te wielkości skutkowały
„wysypem” prognoz wskazujących na nadchodzące załamanie kursu dolara1. Utrzymywanie się
wysokiego deficytu obrotów bieżących w USA, finansowanego napływem kapitału z Japonii, Chin
i krajów eksportujących ropę naftową zostało
określone mianem globalnej nierównowagi.
Amerykańskie gospodarstwa domowe zaczęły
wydawać więcej niż zarabiały, czyli miały ujemne oszczędności. W praktyce oznaczało to finansowanie konsumpcji kredytem zaciąganym pod
zastaw tej części wartości nieruchomości, która
jeszcze nie była zastawiona, co było możliwe dopóki rosły ceny nieruchomości.
Powstały nowe rynki, których kapitalizacja
w krótkim czasie wzrosła do astronomicznych
rozmiarów, np. rynek Credit Default Swaps praktycznie nie istniał w 2000 r., a w końcu 2007 r.
jego kapitalizacja wynosiła 62 bln dolarów.
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Wykres 1. Liberalizacja przepływów kapitałowych i kryzysy bankowe w latach 1800–2007

Źródło: C.M. Reinhart, K.S. Rogoff, This Time is Different…

Na skutek spadku stóp procentowych uzyskiwanie wysokiego dochodu z aktywów stało
się trudniejsze, więc wiele instytucji zaczęło się
posługiwać kredytem (w terminologii finansistów zwany „lewarem” od angielskiego leverage)
w celu zwiększenia dochodowości. Przykładowo,
jeżeli oczekiwana dochodowość obligacji zabezpieczonych hipotekami, korporacyjnych lub rynków wschodzących wynosiła 5%, a kredyt był
dostępny w cenie 4%, to wzięcie kredytu w czterokrotnej wysokości zainwestowanego kapitału
zwiększało oczekiwaną dochodowość inwestycji
z 5% do 10%.
O ile posługiwanie się „lewarem” było typowe
dla funduszy arbitrażowych, to dzisiaj wiemy, że
największy stosunek aktywów do kapitału występował w bankach, przy czym w wielu przekraczał 30, a w jednostkowych przypadkach przekraczał nawet 50. Wynikało to z faktu, że banki
tworzyły specjalne wehikuły finansowe, które
np. pozyskiwały 1 mld dolarów od inwestorów,
pożyczały 14 mld dolarów, emitując krótkoterminowe papiery wartościowe i inwestowały 15
mld dolarów z długoterminowe instrumenty finansowe powiązane z amerykańskim rynkiem
nieruchomości. Pomimo że początkowo te wehikuły finansowe nie były konsolidowane w ramach bilansów banków, gdy pojawiły się straty,
ryzyko reputacyjne zmusiło banki do udzielania
gwarancji, co wymusiło włączenie aktywów i pa-
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sywów tych wehikułów finansowych do bilansów
banków. To z kolei skutkowało przekroczeniem
wskaźnika aktywów nieważonych ryzykiem do
kapitału, który powinien być utrzymywany poniżej poziomu 20, żeby bank był uznany za wystarczająco dokapitalizowany.
Na skutek powszechnego stosowania praktyki „lewarowania” banki rozrosły się do monstrualnych rozmiarów. W latach 80. minionego
stulecia kapitalizacja banków w USA stanowiła ok. 5% kapitalizacji giełdy, w zeszłym roku
zbliżyła się do 25%. W tym okresie zyski banków w USA stanowiły ok. 10% zysków przedsiębiorstw, a w 2007 r. ten odsetek wzrósł do 40%.
Jednak rynkiem, który wykazał się najgroźniejszą nierównowagą, był rynek nieruchomości w USA. Jak zostało to przedstawione na wykresie 2, przy stabilnych kosztach budowy nieruchomości ich ceny „poszybowały” do góry, co
spowodowało silny wzrost opłacalności inwestycji w tym sektorze. O ile w latach 2001 i 2002
rocznie budowano w USA 1,2–1,3 mln domów
jednorodzinnych rocznie, to już w latach 2004
i 2005 liczba rozpoczętych budów wzrosła do
1,6–1,7 mln. W 2007 r. po rozpoczęciu kryzysu
liczba rozpoczynanych inwestycji budowlanych
spadła do ok. 1 mln, a w 2008 r. nie przekroczyła 700 tys.
Na wielu innych rynkach również pojawiły się
„bańki” cenowe i kredytowe, np. w wielu kra-

Biuletyn PTE nr 5/2009

Cykliczność procesów gospodarczych
Wykres 2. Ceny nieruchomości, koszty budowy i poziom stóp procentowych (prawa oś)

Źródło: R.J. Shiller, The New Financial Order and the Current Financial Crisis, marzec 2008 .

Wykres 3. Relacja kredytów do depozytów, dane za lata 2007 i 2008

Źródło: Bank Systemic Risk Report, FitchRatings, 21 października 2008 r.

jach w sektorze bankowym stosunek kredytów
do depozytów silnie wzrósł, co naraziło banki na
poważne ryzyko refinansowania, które zmaterializowało się w postaci „bankructwa” Islandii,
Irlandii, Węgier i byłych republik bałtyckich.
Pojawieniu się wielu „baniek” cenowych i kredytowych sprzyjał nowy model bankowości intensywnie rozwijany w XXI w., w którym bank
przestaje kontrolować ryzyko kredytowe pożyczkobiorcy. Do opisu tego modelu stosuje się
termin finansowania na odległość (ang. armslength-financing). W skrócie ten model finansowania przedstawiał się następująco. Pośrednik
kredytowy oferował wysoki kredyt osobie o bardzo niskiej wiarygodności kredytowej, dzisiaj takie osoby nazywa się NINJA (ang. No Job, No
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Income, No Assets). Pośrednik otrzymywał prowizję od wartości sprzedanych kredytów, więc
nic dziwnego, że sprzedawał jak najwięcej. Bank,
który otrzymywał taką aplikację kredytową, często poświęcał na nią kilka minut i przyznawał
kredyt. Dlaczego tak szybko? On sam również
nie był zainteresowany ryzykiem kredytowym,
ponieważ po sprzedaży wielu takich kredytów
grupował je w wiązki i emitował papiery zabezpieczone przychodami ze spłacanych kredytów.
Zatem ryzyko kredytowe znikało z bilansu banku i było przenoszone na inwestora, który nabywał takie papiery wartościowe. Oczywiście inwestor nie kupował przysłowiowego „kota w worku” i wymagał, aby te papiery wartościowe miały
rating, czyli niezależną ocenę ryzyka kredytowe-
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go. Nadawały ją agencje ratingowe, które z definicji o jakości portfela kredytowego wiedziały
mniej niż banki udzielające kredytów, które z kolei wiedziały mniej niż pośrednik finansowy, który wiedział, że jeżeli ktoś jest NINJA, w ogóle nie
powinien uzyskać kredytu. Ponieważ jednak niektóre agencje ratingowe czerpały ponad połowę
swoich przychodów z nadawania ratingu instrumentom dłużnym zabezpieczonym aktywami,
więc same były w konflikcie interesów i miały
silne motywacje do zawyżania ocen.
Do dalszego skomplikowania systemu finansowego przyczyniło się stworzenie specjalnych
emisji papierów wartościowych zabezpieczonych
wiązkami różnych aktywów (pożyczkami, obligacjami, pochodnymi instrumentami kredytowymi). Po zebraniu wiązki aktywów stosowano bardzo skomplikowane modele matematyczne, żeby
podzielić te aktywa na transze bardzo niskiego
ryzyka (tak przynajmniej sądzono) o ratingu
AAA (oznaczającym najwyższą ocenę) i transze
o wyższym poziomie ryzyka. Następnie emitowano papiery wartościowe zabezpieczone tymi aktywami (określane jako zobowiązania dłużne zabezpieczone aktywami, ang. Collateralized Debt
Obligations – CDO), które miały odpowiednie
oceny ratingowe. Ponieważ dochodowość transzy AAA takiego papieru dłużnego była wyższa
niż obligacji rządowych o takim samym ratingu,
instrumenty te cieszyły się dużą popularnością,
podobnie było w przypadku transz o niższym ratingu. W dużym uproszczeniu można powiedzieć,
że przy tworzeniu CDO dokonywano różnych
sztuczek z wykorzystaniem zaawansowanej matematyki i statystyki, której inwestorzy kupujący
te papiery nie rozumieli. Przykładowo do wiązki
należności często dokładano kredyty mieszkaniowe niskiej jakości (subprime), których rating
podnosił się dzięki odpowiedniemu „zmieszaniu” z innymi aktywami. Dopiero dzisiaj wiadomo, że wiele założeń przyjętych w stosowanych
modelach statystycznych okazało się całkowicie
nierealistyczne, więc i ratingi były oderwane od
rzeczywistości. Tworzono także emisje określane jako CDO2, których zabezpieczeniem były
inne emisje CDO. Nic dziwnego, że nie tylko inwestorzy, ale także regulatorzy nie mieli pojęcia
o związanej z nimi skali ryzyka ze względu na
skalę skomplikowania tych instrumentów.
Dodatkowo banki tworzyły specjalne wehikuły
inwestycyjne, które nabywały te papiery, finansując ich zakup emisjami krótkoterminowych
papierów komercyjnych. A kiedy ceny mieszkań
w USA zaczęły spadać i wycena tych skomplikowanych instrumentów dłużnych zaczęła się pogarszać (na skutek bolesnej weryfikacji przyję-

32

tych do wyceny założeń), banki i inne instytucje
finansowe zaczęły odnotowywać olbrzymie straty, które teraz szacuje się w skali globalnej na ponad 3 bln dolarów. Do tego dojdą jeszcze „typowe
straty” banków na skutek konieczności tworzenia rezerw na złe kredyty w warunkach recesji,
która dotknie w tym roku wiele krajów.
W ciągu kilku miesięcy kryzys rozszerzył się
na wszystkie rynki finansowe, giełdy (silne spadki na całym świecie), ceny surowców (silne spadki), rynki walutowe (spadki walut krajów rozwijających się i umocnienie się walut postrzeganych jako bezpieczne zatoki, czyli dolary, jeny
i franki szwajcarskie) i w najbardziej dotkliwy
sposób na rynek pieniężny (silny wzrost oprocentowania na rynku pożyczek międzybankowych
i zupełny brak pożyczek na dłuższe terminy).
Obecny kryzys nazywa się „kryzysem płynności”, ponieważ banki, fundusze i inne podmioty
działające na rynkach finansowych odmówiły
dalszego finansowania inwestycji w papiery dłużne zabezpieczone aktywami (głównie w te, które
były związane z amerykańskim rynkiem nieruchomości, ale potem ta niechęć rozszerzyła się na
inne segmenty rynku finansowego). Ale kryzys
ten można nazwać raczej „kryzysem zaufania”,
ponieważ instytucje finansowe obawiają się, że
jeżeli pożyczą środki innej instytucji finansowej,
a ta upadnie, utracą je. U podstaw utraty zaufania stała niepewność, czy „napompowane” bilanse banków nie zawierają jeszcze więcej toksycznych aktywów, co oznacza dalsze straty, a także gwałtowne zmniejszenie limitów dla innych
banków i powszechne przekonanie, że w takich
czasach najlepiej mieć gotówkę.
Obecnie jest z pewnością za wcześnie na pełną diagnozę kryzysu. Pomimo dodatnich wyników finansowych wielu instytucji w I kwartale 2009 r. szacunki strat stale rosną: jeszcze
pół roku wcześniej Międzynarodowy Fundusz
Walutowy prognozował te straty na kwotę nieco
ponad 1 bln dolarów, a obecne szacunki mówią
o kwocie powyżej 4 bln, chociaż wprowadzone
zmiany zasad wyceny instrumentów finansowych mogą spowodować, że część z tych strat się
nie ujawni, bo instrumenty te nie będą wyceniane według zasad rynkowych. Dzisiaj wiadomo, że
rządy nie dopuszczą do upadku żadnej znaczącej
instytucji finansowej, ale nie wiadomo jak rynki
zareagują na rosnące zadłużenie krajów, które
muszą pożyczyć setki mld dolarów, żeby podtrzymać przy życiu „banki-zombie”. Same USA muszą pożyczyć 2,6 bln dolarów, czyli prawie 20%
swojego PKB. Podobnie rządy wielu krajów Unii
Europejskiej muszą pożyczyć ponad 1 bln dolarów, nawet Niemcy, kraj o najwyższej wiarygod-

Biuletyn PTE nr 5/2009

Cykliczność procesów gospodarczych
ności kredytowej, miały kilka nieudanych aukcji
obligacji rządu, bo nie było wystarczającego popytu. Nie wiadomo również, jaki będzie skutek
drastycznego zwiększenia podaży pieniądza rezerwowego, bo cztery banki centralne: w USA,
Japonii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii rozpoczęły
drukowanie pieniądza. Najprawdopodobniej za
kilka lat będziemy mieli do czynienia nie tylko
z kryzysem wiarygodności największych dłużników, ale również z wysoką globalną inflacją.
Niestety wydaje się, że uczymy się na swoich błędach bardzo powoli albo wcale. Rezerwa
Federalna, walcząc z recesją po pękniętym bąblu
internetowym w latach 2001 i 2002 r., zasiała
ziarno obecnego kryzysu finansowego poprzez
utrzymywanie stóp procentowych zbyt długo
na zbyt niskim poziomie. Podobnie teraz, walcząc z recesją, prawdopodobnie wydrukujemy
o wiele za dużo pieniędzy i chociaż ograniczy
to skalę recesji obecnie, to będziemy musieli się
zmagać z globalną inflacją w warunkach niższego niż w minionych dwóch dekadach i niestabilnego globalnego wzrostu przez kolejną dekadę
lub nawet dłużej.
Strategia polskiego rządu: pasażer na gapę
i złota polska dekada
Jakiś czas temu określiłem obecną politykę
antykryzysową polskiego rządu – „pasażer na
gapę”. Chodzi o to, że wiele krajów zwiększa
wydatki budżetowe, próbując podreperować koniunkturę (zastępując załamujący się popyt sektora prywatnego rosnącym popytem sektora publicznego), podczas gdy polski rząd tego nie robi,
a wręcz przeciwnie – ogranicza wydatki. W globalnej gospodarce, gdy np. rząd Niemiec zwiększa wydatki, to korzystają też inne kraje, w tym
polscy producenci samochodów. Stąd analogia do
„pasażera na gapę”, inni płacą za bilet, żeby jechać (zwiększają wydatki budżetowe), a my nie
(ograniczamy wydatki), a też jedziemy. Ta strategia działa tak długo, jak długo nie pojawi się
„kanar” (działania protekcjonistyczne rządów
zwiększających wydatki), bo wtedy trzeba będzie zapłacić i za bilet, i jeszcze mandat. Szansa
na pojawienie się „kanara” rośnie wraz z długością trasy i ceną biletu, trzymajmy zatem kciuki,
żeby kryzys nie trwał za długo.
Prognozuję, że po dwuletnim okresie kryzysu, w latach 2011–2020 nadejdzie najlepszy
okres prosperity dla polskiej gospodarki w całej
jej nowożytnej historii – „złota polska dekada”.
Przeciętny wzrost gospodarczy w tym okresie
prawdopodobnie znacznie przekroczy 5%, oczy-
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wiście jeżeli globalna gospodarka wyjdzie z kryzysu, ale sądząc po skali drukowania pieniędzy,
globalny wariant japoński nam nie grozi, raczej
będziemy się zmagali przez kolejną dekadę z wysoką globalną inflacją.
„Złota polska dekada” będzie miała co najmniej cztery źródła. Po pierwsze, dobra sytuacja
demograficzna, udział kreatywnego pokolenia
w wieku 25–35 lat będzie wysoki i będzie przekraczał 8% populacji przez znaczną część dekady, podczas gdy u naszych sąsiadów (Czechy,
Węgry) wyniesie mniej niż 7%. Pamiętajmy, że
po 2020 r. sytuacja demograficzna w Polsce gwałtownie się pogorszy, a w 2050 r. będziemy dziewiątym najstarszym krajem świata. Ale kolejna
dekada będzie miała jeszcze dobrą, a z punktu
widzenia innowacyjności i kreatywności bardzo
dobrą sytuację demograficzną. Po drugie, w ciągu kilku lat zlikwidujemy bariery infrastrukturalne, które silnie hamowały wzrost gospodarczy w Polsce (autostrady, infrastruktura telekomunikacyjna, może nawet koleje), oczywiście za
pieniądze unijne. Poza tym środki unijne będą
przez kilka lat wzmacniały popyt krajowy, nawet
jeżeli część z nich wydamy bez sensu (co już ma
miejsce w wielu przypadkach). Po trzecie, w ciągu kilku lat zostanie wdrożona e-administracja,
co powinno radykalnie obniżyć bariery administracyjne wzrostu gospodarczego, o ile zostanie to poprzedzone analizą i poprawą procesów
w administracji publicznej. Po czwarte, w takim środowisku e-gospodarki ujawnią się nasze
talenty w obszarze nauk informatycznych (wygrywamy na zmianę z Rosjanami i Chińczykami
wszystkie światowe konkursy) i dlatego jestem
przekonany, że w latach 2011–2020 w Polsce powstanie co najmniej jedna firma na miarę Google
czy MySpace, globalny lider w jakiejś dziedzinie związanej z informatyką lub internetem,
dziedzinie, która prawdopodobnie dzisiaj jeszcze nie istnieje, ale ją wymyślimy i sprzedamy
nowe produkty i usługi setkom milionów ludzi
na całym świecie.
Dlatego radzę wszystkim przedsiębiorcom,
żeby nie skupiali się wyłącznie na taktyce przetrwania dwóch lat kryzysowych, ale żeby rozpoczęli proces strategicznego pozycjonowania swojej firmy w dłuższym okresie, przygotowując się
na nadchodzącą „złotą polską dekadę”.
I jeszcze jedna uwaga. Nadchodzą wybory: samorządowe, prezydenckie i parlamentarne w latach 2010 i 2011. Wybierajmy mądrze, bo o ile
w 2010 r. grupa wiekowa 20–39 lat będzie stanowiła 35% elektoratu (w wieku 20–100 lat), o tyle
udział tej grupy wiekowej spadnie drastycznie do
29% w 2020 r. A wówczas starzejące się społeczeń-
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stwo może preferować podział istniejącego ciastka, a nie podejmowanie działań służących temu,
żeby ciastko szybko rosło. Zatem również z powodów politycznych lata 2011–2020 to ostatnia dekada, w której możemy dokonać skoku cywilizacyjnego. Dobrze wykorzystajmy tę dekadę.
Pytania na przyszłość
Na podsumowanie obecnego kryzysu finansowego jest z pewnością za wcześnie. Wiele kwestii
pozostaje otwartych, dlatego na razie można raczej postawić kilka pytań:
– Czy przeprowadzone nacjonalizacje w sektorze
bankowym i ubezpieczeniowym posłużą rządom do uzdrowienia tych instytucji i sprzedaży z zyskiem nowym inwestorom prywatnym,
czy raczej są początkiem nowej ery, w której
rola sektora publicznego w gospodarce będzie
znacznie większa niż dotychczas?
– W jakim stopniu obecna presja na stworzenie
nowych regulacji będzie prowadziła do powstania właściwego modelu nadzorczego nad
sektorem finansowym, uwzględniającego globalizację rynków finansowych, a na ile – pod
wpływem nacisków politycznych – zostaną
stworzone bariery protekcjonistyczne, poważnie ograniczające globalny rozwój w kolejnych
dekadach?
– W jakim stopniu obecne regulacje księgowe,
w szczególności obowiązek regularnego uaktualniania wartości aktywów (tzw. mark-tomarket) prowadzi do nasilenia niekorzystnych
zjawisk w okresie boomu i krachu?
– Czy obecny kryzys finansowy przyspieszy
zmiany w instytucjach międzynarodowych,

które odzwierciedlają układ sił w XXI w., a nie
uwarunkowania XX w. 2 (Międzynarodowy
Fundusz Walutowy, Bank Światowy, grupa
G-8 itd.)?
– Czy skala interwencji państwa w gospodarkę,
która nie ma precedensu w historii, pozwoli
na ograniczenie czasu trwania i głębokości
recesji w wielu krajach rozwiniętych Zachodu
i czy wielobilionowa pomoc dla sektora finansowego nie wiąże się z poważnym ryzykiem
inflacyjnym, gdy rozpocznie się kolejna faza
globalnego ożywienia?
– Czy obecny kryzys finansowy nie przyspieszy nieuchronnego procesu przesuwania się
światowego centrum gospodarczego i finansowego z USA i Europy Zachodniej do Azji,
a jeżeli tak, to czy będzie się to wiązało z dalszymi turbulencjami na rynkach finansowych (np. czy ograniczenie roli dolara jako
globalnej waluty rezerwowej nie doprowadzi
do znaczącej utraty jego wartości w kolejnej
dekadzie)?
Pozostaje mieć nadzieję, że w możliwie niedługim czasie uda się rozstrzygnąć te dylematy i zapobiec dalszym skutkom obecnego kryzysu oraz
podobnym kryzysom w przyszłości.
Przypisy
1 Prognozy te zostały obszernie przedstawione i  mówione w książce: K. Rybiński, Globalizacja w trzech
odsłonach: offshoring, globalne nierównowagi, polityka pieniężna, Difin, Warszawa 2007.
2 Obszerna dyskusja na ten temat została przedstawiona w pracy: K. Rybiński, P. Opala, M. Hołda,
Gordian knots of the 21st century, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa, czerwiec 2008.

W zmaganiach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej miałem okazję wziąć udział trzykrotnie:
w XX, XXI i XXII jej edycji. Olimpiada zajęła w moim życiu bardzo ważne miejsce. Na pytanie,
jaki był powód startu, odpowiedź jest prosta i bardzo ekonomiczna – nagrody. Nie tylko te
rzeczowe czy pieniężne (które bardzo zachęcają do nauki), ale przede wszystkim te związane
ze zwolnieniem z egzaminów zawodowych w technikum oraz rekrutacją na uczelnię. Powód
startów w dwóch kolejnych edycjach Olimpiady był już inny. Przede wszystkim chciałem jechać do Jachranki, żeby wziąć udział w zawodach centralnych. Atmosfera, jaka tam panuje,
jest niezwykła i bardzo wciąga – gdy już raz się tam było, przyjeżdża się na zawody centralne
z ogromną radością i pewnym stęsknieniem.
(Artur Grela z Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze,
laureat XIV miejsca w XXII OWE i laureat VI miejsca w XX OWE)
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Jak zostać laureatem Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej?
Na pewno warto się uczyć – każda wiedza, nawet ta najbardziej egzotyczna, może przydać się w życiu. Przyszły Olimpijczyk nie powinien mieć co do tego żadnych wątpliwości. Zakres wiadomości do
opanowania jest tak ogromny, że nietrudno o poddanie się już na starcie. Oczywiste jest, że proces
przygotowań do Olimpiady to przede wszystkim selekcja materiału.
Podejście do Olimpiady powinno być mądrym kompromisem pomiędzy pragmatyzmem a zamiłowaniem. Właściwy balans i głębokość zaangażowania zależy od indywidualnych preferencji jednostki.
Niektórzy są przekonani, że aby osiągnąć sukces w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, należy przekopać się przez tony mądrych książek i zapełnić drobiazgowymi notatkami dziesiątki metrów papieru.
Innymi słowy, że należy wchłonąć w siebie tyle wiedzy, ile to tylko możliwe. To zarazem najłatwiejsze
i najtrudniejsze podejście. Wymaga ono bowiem niewiele inwencji, kreatywności, myślenia – wystarczy, że ktoś ma bardzo dobrą pamięć oraz zdolność kojarzenia. Takie podejście preferują pragmatycy,
ale tym, co decyduje o sukcesie, jest tu właściwa motywacja wynikająca z zamiłowania. i to jest ta
trudniejsza część – motywacja dająca koncentrację i łatwość nauki jest chyba bezcenna.
Natomiast ja preferowałem jeszcze nieco inne podejście. Na początku mojej przygody z ekonomią
zauważyłem, że jest ona niejednoznaczna i w zasadzie niewiele jest niepodważalnych praw. Nawet
podręczniki akademickie mają tendencje do znacznych rozbieżności w ocenach różnych zjawisk i proponowanych rozwiązań. Uświadomienie sobie tej prawdy zmusza do myślenia. Dało mi to dystans do
ekonomii oraz swojej (nie)wiedzy. Ucząc się, należy zatem w miarę dobrze poznać zdanie obu stron,
a następnie zrozumieć ich racje i wyciągnąć wnioski. w ten sposób nie tylko uczymy się podstaw, ale
również próbujemy zrozumieć ekonomię „po swojemu”.
Żaden licealista nie narzeka na nadmiar wolnego czasu, stąd też należy go właściwie wykorzystać. Oto kilka moich porad:
1. Zdefiniuj swoje mocne strony w nauce: czy dobrze czujesz się w czytaniu książek? A może efektywniej spędzisz czas przy prezentacjach multimedialnych, stronach internetowych i blogach?
2. Zapoznaj się z wymaganiami Olimpiady, ze szczególnym naciskiem na temat zmienny – bardzo
często temat opisowy jest niemalże zdaniem wyjętym z tychże wymagań. Znalezienie podstawowych informacji, bez sięgania do szczegółowej literatury, może okazać się zbawienne w krytycznej
sytuacji.
3. W miarę możliwości oraz chęci zapoznaj się z literaturą zalecaną, ale bez przesady; jeśli jakiejś
książki nie jesteś w stanie przeczytać (np. zatrzymujesz się w okolicach 30. strony), to lepiej odłóż
ją na półkę i poszukaj innych opracowań na ten temat. Olimpiada nie ma być katorgą, ale przyjemnością.
4. Postaraj się odnaleźć w świecie ekonomii, znaleźć w nim coś, co Cię szczególnie interesuje. Będzie to
Twoją motywacją do dalszego zgłębiania wiedzy. Łatwiej znaleźć czas na coś, co Cię fascynuje”.
(Sławomir Gdyk z IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Rzeszowie,
laureat XI miejsca w XXII OWE i laureat XII miejsca w XXI OWE)
Zdobycie tytułu laureata Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wymaga przede wszystkim zainteresowania szeroko pojmowaną tematyką ekonomiczną. Pasja jest tym, co motywuje do nauki i zdobywania wiedzy. Nie należy przy tym łatwo zniechęcać się w przypadku rozwiązywania trudnych zadań
analitycznych czy też próby zrozumienia ogromnej ilości procesów zachodzących w gospodarce.
Bardzo ważne jest też zgłębienie dziedziny wiedzy związanej z hasłem przewodnim Olimpiady. Mnie
osobiście bardzo pomógł wyjazd do Poznania, na wystawę towarzyszącą COP 14 [14. Konferencja
Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz
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z 4. Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto, która odbyła się w dniach 1–12 grudnia 2008 r.
w Poznaniu – przyp. GW].
Często mówi się: «Wiedza jest walutą tego świata». Wyznając tę zasadę i wierząc w siłę tej postaci
pieniądza, każdy może zajść wysoko. Trzeba myśleć pozytywnie, a na co dzień żyć aktywnie!”
(Jan Radzikowski z XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. T. Czackiego w Warszawie,
laureat XII miejsca w XXII OWE)
Zapiski z poradnika, czyli jak zostać laureatem:
1. Bądź pasjonatem! Branie udziału w OWE dla uzyskania nagród nie ma sensu. Solidne przygotowanie do OWE jest czasochłonne, stąd «szalonego czynu» może się podjąć tylko «fanatyk»
ekonomiczny.
2. Wykorzystaj każdą chwilę! Przerwy między zajęciami czy czekanie w kolejce (np. u dentysty czy
fryzjera) to idealny czas, by połknąć kolejną porcję wiedzy ekonomicznej.
3. Wyznacz czas na pracę i czas na odpoczynek! Każdemu, nawet (a może szczególnie) najwybitniejszemu ekonomiście potrzebny jest odpoczynek. Jednak trudno nazwać odpoczynkiem siedzenie
nad ekonomiczną książką i myślenie o niebieskich migdałach. Dobra organizacja to klucz do
sukcesu!
4. Planuj! Planowanie z długą perspektywą jest niezmiernie istotne! Należy tak rozplanować naukę, by nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. Dzień przed Olimpiadą najlepiej przeznaczyć na przyjemności (ewentualnie sprawdzanie bieżących wskaźników czy rozwianie wątpliwości, które nam przyjdą do głowy).
5. Uwierz w siebie! Nie ma rzeczy niemożliwych! Jeśli założysz, że nie masz szans na finał albo na
tytuł laureata, to na pewno nim nie zostaniesz.
6. Weź sprawy w swoje ręce! Zgodnie z powiedzeniem «umiesz liczyć, licz na siebie» nie należy czekać
na to, że ktoś nas oświeci czy poda nam wygodnie spreparowaną i łatwo dostępną wiedzę. Własną
pracą można zdobyć wspaniałe doświadczenie, potrzebne w życiu studenckim i zawodowym.
7. Mrówcza praca! Nie znam lepszego sposobu na sukces w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej niż
solidna praca. Trzeba uczyć się, uczyć się i jeszcze raz się uczyć! Jakkolwiek mamy dobrą pamięć, nie wolno łudzić się, że jednorazowe przekartkowanie danej książki sprawi, że będziemy
ją mieli w małym paluszku. Najlepszym sposobem jest robienie notatek z każdej książki czy innego źródła, z którym mieliśmy do czynienia. Jest to znacznie łatwiejsze niż czytanie od nowa
całej książki. Warto, aby notatki były kolorowe i czytelne, tak żeby chętnie się do nich wracało.
8. Panuj nad emocjami! Stres to najgorszy wróg olimpijczyka! Cała nasza praca może przez to
pójść na marne. z tego powodu odradzam naukę na ostatnią chwilę, bo wprowadza niepotrzebną nerwowość. Dzień przed olimpiadą to czas na relaks. w nocy należy dobrze się wyspać, aby
na eliminacje przyjść wypoczętym i w dobrym nastroju.
9. Ekonomia jako priorytet! Przed wzięciem udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej musimy jasno określić nasz cel – np. wejście do finału. Musi być to nasz cel nadrzędny, dominujący
nad wszystkimi innymi drobnymi celami, np. oceną z kartkówki z biologii. Nie łapmy zbyt wielu
srok za ogon i skoncentrujmy się na realizacji tego celu – sukcesu w OWE. Bardzo istotna jest
tu wytrwałość.
10. Bądź selektywny! Źródeł wiedzy jest tak wiele, że jedna osoba na pewno z wszystkich nie skorzysta. Przede wszystkim trzeba przeczytać coś z podstaw ekonomii. Ponadto warto interesować
się bieżącymi informacjami w internecie i telewizji. Również dyskusje z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, naukowcami czy uczestnictwo w konferencjach i wykładach może
przynieść duże korzyści. Dywersyfikacja źródeł wiedzy prowadzi do sukcesu.
11. Miej realistyczne wymagania wobec siebie i nie zniechęcaj się porażkami! Mimo że cuda czasem
się zdarzają, uczeń pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, który założył, że znajdzie się wśród
pięciu najlepszych w OWE, raczej nie zrealizuje swojego celu. Duża determinacja i motywacja
są ważne, jednak trzeba pamiętać, że mimo ogromnego wkładu pracy nie zawsze wszystko nam
wychodzi. w takich sytuacjach nie należy się poddawać, lecz trzeba próbować jeszcze raz”.
(Marta Sadowska z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie,
laureatka VIII miejsca w XXII OWE i finalistka XXI OWE)
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Moja rada dla startujących? Dużo czytać! Niekoniecznie tylko książki ekonomiczne, ale także gazety, czasopisma i portale internetowe. Co jeszcze? Przede wszystkim nie bójcie się! Większość osób
zaczyna tak jak Wy – nie znając ekonomii. Mój opiekun, Jerzy Kaźmierczyk powiedział mi na początku, że w Olimpiadzie na sukces składają się dwie rzeczy: talent wraz z posiadaną wiedzą w 10%
oraz w pozostałych 90% ciężka praca nad sobą. Olimpiada wymaga od nas systematyczności oraz
nauki, jednak potrafi się za to odwdzięczyć. Jest dużo olimpiad przedmiotowych, jednak takie nagrody ma tylko Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. A zatem uczcie się i startujcie w Olimpiadzie Wiedzy
Ekonomicznej. To się opłaca!
(Artur Grela z Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze,
laureat XIV miejsca w XXII OWE i laureat VI miejsca w XX OWE)
Jak zostać laureatem OWE? To pytanie zadaje sobie rokrocznie kilkanaście tysięcy uczniów szkół
ponadgimnazjalnych startujących w zawodach szkolnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Postaram
się udowodnić, że zdobycie tytułu laureata nie jest tak trudne, jak się na początku wydaje. Zaryzykuję
nawet stwierdzenie, że jest to stosunkowo proste, choć mogę być w tej kwestii nieobiektywny :)
Aby zostać laureatem, należy rozpocząć od zapoznania się z Informatorem o Olimpiadzie Wiedzy
Ekonomicznej i zawartością strony internetowej Olimpiady (www.pte.pl/owe). Oczywiście nie można
zapomnieć o zgłoszeniu się do zawodów! Warto zaglądać na forum (www.pte.pl/forum), gdzie każdy znajdzie odpowiedź na interesujące go pytanie. Warto skonsultować się z nauczycielem podstaw
przedsiębiorczości i – jeśli szkoła brała już udział w Olimpiadzie – zapytać go o wskazówki.
Następnie trzeba poświęcić trochę czasu, aby zapoznać się z zalecanymi lekturami. Oczywiście
do etapu szkolnego nie musimy czytać wszystkich od deski do deski, lecz powinniśmy zapoznać się
z najważniejszymi informacjami zawartymi w nich oraz poćwiczyć rozwiązywanie zadań dotyczących najpopularniejszych zagadnień ekonomicznych. Warto też zebrać informacje o temacie przewodnim Olimpiady.
Gdy już uda nam się przejść do następnego etapu, zaczyna się poważna rozgrywka. Moim zdaniem
najlepszą metodą jest robienie notatek zawierających te najważniejsze, jak i czasem mniej ważne informacje. Warto też śledzić na bieżąco wydarzenia dotyczące gospodarki i zjawisk ekonomicznych,
a szczególnie te związane z tematem przewodnim Olimpiady.
Jeśli uda nam się znaleźć wśród zakwalifikowanych do zawodów finałowych, możemy już mówić
o sukcesie. Spotkanie w Centrum Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance koło Warszawy to najtrudniejszy i najbardziej emocjonujący etap Olimpiady. Panuje tam swoisty klimat olimpijski. Oprócz
konkurowania w zawodach można tam na chwilę oderwać się od rzeczywistości, poznać ciekawych
ludzi i wymieniać poglądy. Na tym etapie większość punktów zdobywa się podczas części pisemnej.
Udzielając odpowiedzi na pytania otwarte, postarajmy się przekazać swoją wiedzę w interesujący
sposób. Warto być kreatywnym i nieszablonowym, co zwiększy walory naszej pracy. Moim zdaniem
po prostu trzeba mieć pomysł na temat.
Podsumowując ten niewielki poradnik, muszę stwierdzić, że przede wszystkim liczą się chęci i determinacja w dążeniu do osiągnięcia celu, którym jest zdobycie tytułu laureata. Potrzebna jest też
wiedza i zainteresowanie tematem. Nie ukrywajmy, że ktoś, kogo zupełnie nie interesuje ekonomia,
na pewno nie zostanie laureatem. Poza tym, tak jak w przypadku innych olimpiad, przyda się trochę
szczęścia i pozytywnego myślenia. Ważne jest też, aby zacząć jak najwcześniej – wtedy gromadzimy
niezbędne doświadczenie, które w kolejnym roku może zwiększyć nasze szanse na sukces. Bo najważniejsze to podjąć wyzwanie. Czego wszystkim czytającym życzę”.
(Mateusz Niewiński z III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku,
laureat XIII miejsca w XXII OWE)
Zebrał i opracował: Grzegorz Wałęga
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Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa
tel. 022 551 54 01, 022 551 54 05, faks 022 551 54 44
www.pte.pl, e-mail: zk@pte.pl
Oddziały Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego:

Białystok, 15-732, ul. Choroszczańska 31
tel. 085 652 09 25
e-mail: ejsmont@wse.edu.pl

Lublin, 20-805, ul. Strzelecka 61
tel. 081 746 90 21
e-mail: jlobocki7@wp.pl

Bielsko-Biała, 43-309, ul. Willowa 2
tel. 033 827 92 15, tel./faks 033 827 93 39
e-mail: partship@ath.bielsko.pl

Łódź, 90-608, ul. Wólczańska 51
tel. 042 632 28 17, tel./faks 042 630 28 19
e-mail: lodz@pte.pl

Bydgoszcz, 85-034, ul. Długa 34
tel. 052 322 65 52, faks 052 322 67 81
e-mail: sekretariat@pte.bydgoszcz.pl

Olsztyn, 10-117, ul. 1 Maja 13
tel. 089 527 24 49, 089 527 58 25
e-mail: pte@pteolsztyn.edu.pl

Częstochowa, 42-200,
ul. Kilińskiego 32/34
tel. 034 324 97 33, 034 324 26 30
e-mail: opteczwa@onet.pl

Opole, 45-082, ul. Ozimska 46a
Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny
tel./faks 077 401 69 05, 077 401 69 06
e-mail: zmikolajewicz@poczta.onet.pl

Elbląg, 82-300, ul. Królewiecka 108
tel./faks 055 234 41 36
e-mail: strategia@umelblag.pl

Poznań, 61-779, ul. Klasztorna 24/25
tel. 061 852 86 91, tel./faks 061 851 90 58
e-mail: info@pte.poznan.pl

Gdańsk, 80-830, ul. Długi Targ 46/47
tel. 058 301 54 61, 058 301 99 71,
faks 058 301 52 46, e-mail: gdansk@pte.pl

Rzeszów, 35-045, ul. Hetmańska 15
tel. 017 853 36 49, faks 017 853 38 15
e-mail: pterzeszow@poczta.onet.pl

Gliwice, 44-100, ul. Zwycięstwa 47
tel./faks 032 231 45 84, 032 331 30 81,
032 331 30 82, e-mail: biuro@ptegliwice.pl

Szczecin, 71-414, Pl. Kilińskiego 3
tel. 091 455 34 55, faks 091 455 34 71
e-mail: pte@pte.szczecin.pl

Katowice, 40-129, ul. Misjonarzy Oblatów 27
tel./faks 032 259 88 78, tel. 032 259 62 79
faks 032 258 54 82, e-mail: katowice@pte.pl

Toruń, 87-100, ul. Kopernika 21
tel. 079 337 06 19
e-mail: pte@stud.umk.pl

Kielce, 25-406, ul. Świętokrzyska 21
Akademia Świętokrzyska, Wydział Zarządzania
i Administracji
tel. 041 349 65 28, e-mail: a.szplit@plusnet.pl

Wałbrzych, 58-300,
ul. Szmidta 4a
tel. 074 842 62 60
e-mail: ptewch@wp.pl

Koszalin, 75-254, ul. Franciszkańska 52
tel./faks 094 343 33 33
e-mail: czerwins@tu.koszalin.pl,
ptekoszalin@neostrada.pl

Warszawa, 00-042, ul. Nowy Świat 49
tel. 022 551 54 20,
faks 022 551 54 44
e-mail: szkolenia@pteprofit.pl

Kraków, 30-003, ul. Lubelska 21
tel. 012 634 32 59, faks 012 634 03 81
e-mail: krakow@pte.pl

Wrocław, 50-146, ul. Łaciarska 28
tel./faks 071 343 63 18
e-mail: pte-wroclaw@tlen.pl

Legnica, 59-220, Rynek 28
tel. 076 852 38 72
e-mail: pte.legnica@wp.pl

Zielona Góra, 65-066, ul. Żeromskiego 3, skr. 165
tel. 068 327 04 19, faks 068 320 25 89
e-mail: pte@zg.pl

