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Współczesny świat staje się coraz bardziej wie-
lopłaszczyznowy i złożony, wymagając tym sa-
mym interdyscyplinarnego podejścia do analiz 
występujących w nim zjawisk. Natężenie glo-
balizacji, znaczący rozwój technologii, kwestie 
ekologiczne, procesy integracji europejskiej, 
opór kultur podporządkowanych w zderze-
niu cywilizacji, wreszcie kryzys ekonomiczny 
z końca pierwszej dekady XXI wieku – wszystko 
to przyczyniło się do nowego ukształtowania 
instytucji i samych społeczeństw, a w konse-
kwencji doprowadziło do pojawienia się no-
wych typów zachowań ludzi. 

Naszą misją jest interdyscyplinarne opisywanie 
świata, a wizją stworzenie platformy pomiędzy 
nauką i biznesem.

Zapraszamy naukowców oraz praktyków 
do publikowania swoich analiz, przemyśleń 
i refleksji, a także wszystkich zainteresowanych 
stawiających swoje pierwsze kroki ku budowie 
satysfakcjonującej kariery naukowej lub bizne-
sowej.

Podziel się swoimi badaniami, wiedzą                 
i doświadczeniem!

www.kwartalnikrsk.pl
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Słowo wstępne

Narodziny pieniądza były efektem trudności związanych z wy-
mianą barterową, stając się powszechnie akceptowanym pośredni-
kiem wymiany towarów i usług. Pieniądz można określić jako obiekt 
pożądania niemal każdego człowieka – mając go mało, chce się go 
dużo, mając wiele, chce się jeszcze więcej. Stał się synonimem suk-
cesów i dobrobytu, jak również kryzysów na skalę całego globu. 
Od niepamiętnych lat przybierał różne formy, ewoluując od formy 
towarowej do symbolu wartości. Mimo to nie doczekał się jednej 
powszechnie akceptowanej definicji. Obecnie pieniądz ograniczany 
jest do nominału umieszczonego na papierze bądź też zapisu cy-
frowego. 

 W niniejszym numerze czasopisma „Rynek – Społeczeństwo 
– Kultura” poruszone zostają wybrane zagadnienia związane ze 
współczesną formą i rolą pieniądza w gospodarce, w tym m.in.:

• model leKePe w rozwoju gmin jako autorska koncepcja 
Ekorozwoju Trójkąta Relacji Rozwoju Gmin;

• „miękkie” determinanty rozwoju miast w USA;
• teoretyczne aspekty kontroli, zadania samorządu teryto-

rialnego oraz uprawnienia Regionalnych Izb Obrachunko-
wych;

• bardzo aktualne tematy związane z funkcjonowaniem 
kryptowalut w realiach współczesnej gospodarki, do któ-
rych należą kryptowaluty jako prawny środek płatniczy, 
bitcoin jako wirtualna waluta przyszłości, analiza porów-
nawcza zalet i wad kryptowalut na przykładzie bitcoina czy 
możliwości zastosowania technologii blockchain w sekto-
rze finansowym;

• ekonomia współdzielenia czyli życie w świecie pożyczo-
nym – sharing economy zamiast redystrybucji dochodów;

• prawne i etyczne aspekty reklamy skierowanej do dzieci  
i młodzieży, najbardziej podatnych na perswazję grup od-
biorców;

• efektywność inwestowania w instrumenty finansowe ta-
kie jak akcje i fundusze ETF (ang. Exchange Traded Fund);

• czteroaspektowy model działania pomagający w tworze-
niu nowych – zielonych miejsc pracy w sektorze finanso-
wym;

• znaczenie kapitału ludzkiego dla wzrostu konkurencyjno-
ści instytucji finansowych ze szczególnym uwzględnieniem 
sektora bankowego;

• problematyka wydatków sektora finansów publicznych  
w Polsce – wybrane aspekty prawne;

• zagadnienia z zakresu prawa finansowego i bankowego, 
związane z pozyskaniem informacji stanowiących dowód 
w sprawie;

• problemy praktyczne związane z kalkulacją zobowiązania 
podatkowego oraz analizują znowelizowane przepisy do-
tyczące tzw. kosztów autorskich;

• kwestie różnego rodzaju nieprawidłowości, które mogą 
wystąpić podczas handlu;

• wykorzystanie skargi paulińskiej do ochrony wierzyciela, 
w razie niewypłacalności dłużnika, w przypadku majątku 
wspólnego obojga małżonków;

• analiza i ocena możliwości wykorzystania bankowości elek-
tronicznej w zarządzaniu własnymi finansami;

• wady systemu walutowego opartego na tytułowym pienią-
dzu fiduacjarnym;

• analiza dwóch modeli bogactwa czyli: konsumpcji i we-
wnętrznego bogactwa – szczęścia;

• zachta do eksplorowania pieniądza z poziomu osobistych 
doświadczeń, również tych nieuświadomionych;

• odpowiedzialność cywilna lekarza za nieprawidłowe dzia-
łanie lub zaniechanie świadczenia zdrowotnego;

• udowodnienie, że ubezpieczenia społeczne stanowią pod-
stawowy filar zabezpieczenia społecznego;

• kształtowanie się rynku nieruchomości jako przykładu bań-
ski spekulacyjnej;

• wyjaśnienie pojęcia gwarancji i rękojmi oraz uprawnień 
przysługujących z ich tytułu;

• podstawowe założenia instytucji upadłości konsumenckiej;
• charakterystyka infrastruktury transportowej w poszcze-

gólnych gałęziach transportu;
• wyzwania stojące przed operatorami branży KEP (kurier-

sko-ekspresowo-pocztowej) z punktu widzenia logistyki 
miejskiej;

• analiza działalności nierolniczej na terenach wiejskich;
• charakterystyka i analiza opłacalności produkcji czarnej po-

rzeczki na przykładzie województwa mazowieckiego. 
  
Jakość i szerokie spektrum tematyczne dotyczące pieniądza 

ukazane w niniejszych artykułach uwidaczniają wpływ, jaki wywiera 
on na życie każdego z nas. Jednego możemy być pewni, że jak ma-
wiali starożytni Rzymianie pecunia non olet (łac. pieniądz nie śmier-
dzi). Odpowiedź na pytanie, czy lepiej jest go mieć niż nie mieć, 
zostawiam czytelnikom.

Zapraszam do lektury i dyskusji 

Redaktor numeru

 dr Jarosław Kobiela, 

Uniwersytet Opolski
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problem ekorozwoju, który winien być włączony w każdy aspekt 
funkcjonowania gminy. Ekorozwój gminy może być rozważany 
przez pryzmat gminy jako urzędu oraz przez pryzmat gminy jako 
wspólnoty mieszkańców. Ekorozwój w niniejszym opracowaniu 
jest rozpatrywany przez pryzmat gminy jako urzędu. Gmina, aby 
mogła być ekorozwojowa musi wygenerować pewną koncepcję 
współgrania na linii: człowiek (instytucja), a środowisko natu-
ralne – służy temu Ekorozwojowy Trójkąt Relacji Rozwoju Gmin. 

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji Ekorozwo-
jowego Trójkąta Relacji Rozwoju Gmin wraz z prezentacją wyni-
ków badań ankietowych. W opracowaniu przyjęto dwie hipotezy 
sformułowane w sposób następujący: Hipoteza 1: Gmina w swoim 
rozwoju kieruje się orientacją ekorozwojową. Hipoteza 2: Trójkąt 
Relacji Rozwoju Gmin w formie uwzględniającej Innowacyjność, 
Konkurencyjność i Przedsiębiorczość przyjmuje postać ekorozwo-
jową jako Innowacyjność ekorozwojowa, Konkurencyjność eko-
rozwojowa, Przedsiębiorczość ekorozwojowa, co w konsekwencji 
przyczynia się do Ekorozwojowego Trójkąta Relacji Rozwoju Gmin. 

Wstęp

Można postawić tezę, że człowiek wywodzi się ze środowiska 
naturalnego i z nim ma tworzyć wspólne dobro. Nicią łączącą 
człowieka i środowisko naturalne jest między innymi ekorozwój. 
Człowiek i środowisko naturalne stanowi bardzo ważny kompo-
nent otoczenia każdej organizacji, w tym również jednostki sa-
morządu terytorialnego tj. gminy. Środowisko to musi być bra-
ne pod uwagę w każdym aspekcie zarządzania gminą, zarówno 
w wymiarze operacyjnym, jak i strategicznym. Dzięki środowi-
sku naturalnemu ludzie mogą żyć, czyli środowisko to stanowi 
niepodważalny fundament koegzystencji człowieka na ziemi. 
Człowiek oddziałuje na środowisko, a środowisko oddziałuje na 
człowieka, czyli zachodzi relacja bilateralna. Problem środowiska 
naturalnego ma charakter interdyscyplinarny, gdyż dotyczy róż-
nych dziedzin nauki i praktyki gospodarczej. Reakcją na zacho-
dzące zmiany w otoczeniu każdej organizacji, w tym gmin, jest 
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Man and the natural environment are two indisputable links in the 
functioning of ecosystems on Earth. It can be said that a man without 
a natural environment can not exist, so a man is an individual depend-
ent on the natural environment. Through his activity, man shapes the 
present and future face of the environment in which he lives. Human 
reaction to changes occurring in the natural environment is sustainable 
development, ie reconciliation of development with the natural envi-
ronment. A manifestation of the implementation of the municipality’s 
eco-development can be presented in the form of the proprietary con-
cept of the Ecodevelopment Triangle of the Development of Communes. 
This concept has been subject to empirical verification in the form of 
questionnaire surveys. The study dopted two hypotheses: Hypothesis 1: 
In its development, the commune is guided by the sustainability orienta-
tion. Hypothesis 2: Triangle of the Development of Communes in a form 
that takes into account Innovativeness and Competitiveness and Entre-
preneurship, takes the form of sustainable development as eco-develop-
ment innovation, sustainable development competitiveness, sustainable 
development entrepreneurship, which consequently contributes to the 
Eco-development triangle of the Commune Development Relations. 
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Człowiek i środowisko naturalne stanowią dwa niepodwa-
żalne ogniwa funkcjonowania ekosystemów na Ziemi. Można 
stwierdzić, że człowiek bez środowiska naturalnego nie może 
istnieć, zatem człowiek jest jednostką zależną od środowiska na-
turalnego. Człowiek poprzez swoją działalność kształtuje obecne 
i przyszłe oblicze środowiska, w którym żyje. Reakcją człowieka na 
zmiany zachodzące w środowisku naturalnym jest ekorozwój czyli 
godzenie rozwoju ze środowiskiem naturalnym. Przejaw realizacji 
ekorozwoju gminy można przedstawić w postaci autorskiej kon-
cepcji Ekorozwojowego Trójkąta Relacji Rozwoju Gmin. Koncep-
cja ta została poddana weryfikacji empirycznej w formie badań 
ankietowych. W opracowaniu przyjęto dwie hipotezy: Hipoteza 
1: Gmina w swoim rozwoju kieruje się orientacją ekorozwojową. 
Hipoteza 2: Trójkąt Relacji Rozwoju Gmin w formie uwzględniają-
cej Innowacyjność, Konkurencyjność i Przedsiębiorczość, przyjmuje 
postać ekorozwojową jako Innowacyjność ekorozwojowa, Konku-
rencyjność ekorozwojowa, Przedsiębiorczość ekorozwojowa, co 
w konsekwencji przyczynia się do Ekorozwojowego Trójkąta Relacji 
Rozwoju Gmin. 

Słowa kluczowe: model IeKePe, ekorozwój, innowacyjność, konku-
rencyjność, przedsiębiorczość.

Typ artykułu: teoretyczno-badawczy.

Źródło finansowania badań: badania statutowe Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel cach, nr 614567, pt. Ekorozwojowy trójkąt 
relacji rozwoju regionu de terminantą lokalizacji przedsiębiorstw. Kierownik badań: Michał Adam Leśniewski.

Źródło finansowania artykułu: środki własne Autora. 
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Kształtowanie relacji między Innowacyjnością
 – Konkurencyjnością – Przedsiębiorczością 

czyli model Gmin IKP 

Gmina, aby mogła dynamicznie rozwijać się i uczestniczyć w roz-
woju społeczno-gospodarczym kraju musi być innowacyjna, konku-
rencyjna i przedsiębiorcza. Te trzy czynniki rozwoju nie tylko są dome-
ną przedsiębiorstw, ale także jednostek samorządu terytorialnego,  
w tym przypadku gmin2. Innowacyjność, konkurencyjność i przed-
siębiorczość są traktowane jako proces nieustannie zachodzący 
w danej organizacji, w tym przypadku w gminach, gdzie: innowa-
cyjność to proces generowania innowacji w gminie, konkurencyj-
ność to proces generowania różnych czynników, dzięki którym dana 
gmina osiągnie bieżącą i/lub potencjalną przewagę konkurencyjną 
na rynku, przedsiębiorczość to proces implementowania innowacji  
w życie danej gminy. 

Relacje zachodzące między innowacyjnością, konkurencyjno-
ścią i przedsiębiorczością  zostały nazwane autorską koncepcją Trój-
kąta Relacji Rozwoju Gmin – model Gmin IKP. Koncepcja ta powsta-
ła na gruncie przedsiębiorstw i przeniesiona została na grunt gmin  
w ramach gminy jako analogu przedsiębiorstwa. 

Na rysunku 1 została przedstawiona Koncepcja Trójkąta Relacji 
Rozwoju Gmin – model Gmin IKP. 

Rysunek 1. Koncepcja Trójkąta Relacji Rozwoju Gmin – model Gmin IKP

Źródło: Leśniewski 2010. 

Głównym punktem koncepcji przedstawionej na rysunku 1 jest 
innowacyjność, której aktywność w gminie umożliwia stworzenie no-
wych rozwiązań. Od innowacyjności rozpoczyna się konkurencyjność 
i przedsiębiorczość gminy. Samo rozpatrywanie konkurencyjności 
czy przedsiębiorczości bez innowacyjności nie byłoby możliwe. Inno-
wacyjność można potraktować jako klucz, PIN do konkurencyjności 
i przedsiębiorczości. Innowacyjność jest silnie powiązana z kreatyw-
nością, która uruchamia proces tworzenia nowych rozwiązań, innego 
spojrzenia na rozwój organizacji. Poniżej zostały syntetycznie scharak-
teryzowane komponenty Koncepcji Trójkąta Relacji Rozwoju Gmin. 

Innowacyjność 

Innowacyjność jest procesem tworzenia nowych, udoskona-
lonych rozwiązań, koncepcji w postaci innowacji. Innowacyjność 
i innowacje dotyczą każdej organizacji poddanej wpływom gospo-
darki rynkowej. Gospodarka ta wykazuje dużą tendencję zmian 
społeczno-gospodarczych (Nowakowska 2011). Jest to wynikiem 
postępującej dynamicznej zmiany naukowo-technologicznej, w któ-
rej kołem zamachowym rozwoju stała się zdolność do permanent-
nego uczenia się i zwiększania własnych kwalifikacji, zdobywania 

2 Gmina tutaj jest rozumiana jako urząd gminy.  

Ekorozwój w jednostce samorządu terytorialnego 

Ekorozwój jako koncepcja całościowa czyli dotycząca wszyst-
kich organizacji uczestniczących w życiu społeczno-gospodarczym 
kraju stanowi wyznacznik, nie tylko operacyjnego i strategicz-
nego rozwoju, ale także podstawy kształtowania świadomości  
w kierunku koegzystencji człowieka i środowiska naturalnego. 
Problem ekorozwoju wpisuje się w obszar funkcjonowania sa-
morządu terytorialnego, który związany jest z poszanowaniem 
walorów środowiska przyrodniczego i starannym kształtowaniem 
ładu społeczno-ekonomicznego oraz ładu przestrzennego. Eko-
rozwój dotyczy nie tylko znalezienia optymalnych relacji między 
człowiekiem a przyrodą, ale również dąży do poprawy jakości 
środowiska naturalnego. Model ten umożliwia przetrwanie i roz-
wój obecnym oraz przyszłym pokoleniom przez zapobieganie, mi-
nimalizację lub całkowitą eliminację zmian i szkód wywołanych 
działalnością człowieka. To proces wzrostu i zmian, który zaspo-
kaja potrzeby obecnych pokoleń, jednocześnie nie ograniczając 
przyszłym generacjom możliwości zaspokojenia ich własnych 
(Blowers 1993; Pęski 1999). Ekorozwój to zintegrowany model,  
w którym człowiek, gospodarka, przestrzeń terytorialna oraz kultu-
ra obszaru terytorialnego oparta jest na założeniach uwarunkowań 
przyrodniczych, których celem jest dążenie do zachowania równo-
wagi między człowiekiem, a środowiskiem przyrodniczym. 

Ekorozwój można zdefiniować jako stan świadomości człowie-
ka, który dostrzega integralną zależność między społeczeństwem – 
gospodarką – środowiskiem naturalnym. Świadomość ta określana 
jest mianem świadomości ekorozwojowej (Leśniewski 2013). Jed-
nym z czynników wdrażania ekorozwoju jest świadomość ekoroz-
wojowa, która stanowi grupę czynników miękkich. Zanim zacznie się 
proces implementowania ekorozwoju w gminie (lub innej organiza-
cji) należy sobie uświadomić czym ekorozwój jest i co on daje czło-
wiekowi i organizacji. Świadomość ekorozwojową można podzielić 
na świadomość ekorozwojową poszczególnych pracowników (ludzi) 
i świadomość ekorozwojową organizacji jako całości. Świadomości 
te mają wzajemnie się przenikać i uzupełniać (synergia świadomo-
ści, świadomość synergiczna1). Należy pamiętać, że synergia dotyczy 
każdego obszaru organizacji w tym także świadomości.  

Ekorozwój należy potraktować nie tylko jako koncepcję (pomysł) 
ale także jako filozofię życia ludzi w zgodzie ze środowiskiem przy-
rodniczym, które warunkuje ich życie na ziemi. Filozofię tą można 
nazwać filozofią ekorozwoju, gdzie ekorozwój jest naturalnym bytem 
wkomponowanym w behawioralność i humanistyczność człowieka. 
Zasadniczą kwestią ekorozwoju i przestrzennego zagospodarowania 
jest ciągła poprawa jakości życia lokalnych społeczności za pomocą 
czynników społecznych, gospodarczych i ekologicznych (Nowińska 
2000). Istotnym czynnikiem ekorozwoju jest także kultura osobista lu-
dzi, jak i kultura organizacyjna (ekorozwojowa kultura organizacyjna). 

Poza świadomością i kulturą (świadomość ekorozwojowa, eko-
rozwojowa kultura organizacyjna) umożliwiającą implementowanie 
ekorozwoju do organizacji są także innowacyjność, konkurencyjność 
i przedsiębiorczość. Między innowacyjnością, konkurencyjnością 
i przedsiębiorczością należy wytworzyć relacje umożliwiające osta-
teczne wdrożenie ekorozwoju do danej organizacji. 

1 Oba te pojęcia stosuje się zamiennie, synonimicznie.  

INNOWACYJNOŚĆ
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ganizacji (np. przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo czy przedsiębior-
stwo-gmina, gmina-przedsiębiorstwo itp.). Każdy uczestnik rynku, 
aby mógł sprostać wymaganiom narzuconym przez poszczególnych 
konkurentów musi posiadać, charakteryzować się konkurencyj-
nością. Zagadnienie to ściśle wiąże się z przedsiębiorstwem, ale 
również dotyczy jednostek samorządu terytorialnego (Wojarska 
2014). W odniesieniu do tych jednostek mówi się o konkurencyj-
ności regionalnej (konkurencyjności regionu). Konkurencyjność jest 
jednym z najważniejszych zagadnień wiążących się z rozwojem re-
gionalnym i lokalnym (gmina, powiat, region). Ze względu na dużą 
i zróżnicowaną liczbę czynników branych pod uwagę w procesie 
konkrecyjności, pojęcie to nie jest jednoznacznie zdefiniowane. 
Konkurencyjność to wynik rozwoju jednostki. Konkurencyjność to 
zdolność regionu do konkurowania na rynkach, których region ten 
jest członkiem, przy jednoczesnej poprawie standardów życia spo-
łeczeństwa (Alarcon 2004). Konkurencyjność, to także umiejętność 
adaptowania pozytywnych trendów pojawiających się w otoczeniu, 
kreujących korzyści wewnętrzne i zewnętrzne (rozwój przedsię-
biorczości, kreowanie wzrostu regionalnego) (Filipiak i inni 2005). 
Jest to zdolność do przyciągania kapitału i środków pomocowych 
oraz do zatrzymania w regionie posiadanych czynników produkcji. 
Konkurencyjność regionu wiąże się z konkurencyjnością układów 
przestrzennych, za które uznano najefektywniejsze wykorzysta-
nie istniejących zasobów i innowacji w planowaniu oraz realizacji 
kierunków rozwoju ujętych w strategiach i planach zagospodaro-
wania przestrzennego danej jednostki terytorialnej, zmierzających 
do przyciągnięcia nowego kapitału (Wysocka 2001). Konkurencyj-
ność regionów to potencjał wzrostu zdeterminowany przez różne 
czynniki, przede wszystkim takie jak: wyposażenie w infrastrukturę 
(np. techniczną, społeczną i ochrony środowiska), jakość kapitału 
społecznego oraz potencjał innowacyjności, który obejmuje zasoby 
przeznaczone na sektor badawczo-rozwojowy (B + R) i efektywność 
ich wykorzystania. Konkurencyjność regionów można określić jako 
wypadkowa oddziaływania różnych czynników, których działanie 
ma charakter synergiczny i kompleksowy oraz wywołuje skutki we 
wszystkich sferach funkcjonowania obszaru.

Przedsiębiorczość 

Przedsiębiorczość jest procesem implementowania innowacji do 
organizacji. Przedsiębiorczość, tak jak innowacyjność czy konkuren-
cyjność stanowi o rozwoju organizacji uczestniczącej w gospodarce 
rynkowej. W literaturze przedmiotu istnieje wiele interpretacji przed-
siębiorczości jednostki samorządowej, tj. dotyczące zarówno kategorii 
gospodarczych (inicjowanie i rozwijanie działalności gospodarczej), 
jak i społecznych (pewne zaangażowanie w życie upodmiotowionych 
jednostek przestrzennych), czyli w odniesieniu do wszystkich jej ak-
torów funkcjonujących w trzech sektorach: prywatnym, publicznym 
i społecznym (Klasik 2005). Przedsiębiorczość można rozumieć jako 
wolę i umiejętności odkrywania, zauważania szans do osiągnięcia 
korzystnych rezultatów oraz podejmowania działań zapewniających 
wykorzystanie tych szans. Przedsiębiorczość to nie tylko atrybut pod-
miotów gospodarczych, ale także jednostek terytorialnych wszystkich 
szczebli podziału taksonomicznego kraju. Główną cechą przedsiębior-
czości jest otwartość na szanse pojawiające się w zmiennym otocze-
niu. Na obraz przedsiębiorczości terytorialnej składają się postawy 

nowych umiejętności oraz ich przekształcania w innowacje. Jed-
nym z filarów gospodarki opartej na wiedzy jest innowacyjność. 
Stąd też wzrost zainteresowania wiedzą, konkurencyjnością, in-
nowacyjnością, jak i przedsiębiorczością, postrzeganymi jako de-
terminanty rozwoju. Z. Sadowski zauważa, że potrzeba kreowania 
nowych idei i pomysłów innowacyjnych wymaga lepszego przygo-
towania intelektualnego i odpowiednio wysokich zasobów wiedzy  
i zdolności do jej tworzenia (Sadowski 2005). Podobnie jak w przypad-
ku wielu procesów ewolucyjnych, obserwuje się tutaj kumulacyjny 
proces przemian, który w konsekwencji spowodował nadanie wiedzy 
i innowacji rangi samodzielnego i elementarnego czynnika wytwór-
czego. Współczesna gospodarka postrzegana jest jako gospodarka 
oparta na wiedzy, w której „miękkie” (Leśniewski 2015a) czynniki 
pełnią rolę głównej stymulanty rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Innowacyjność zalicza się do tzw. czynników miękkich, którym przy-
pisuje się coraz większe znaczenie w procesach rozwoju regionalnego 
i lokalnego (Gorynia i Łaźniewska 2012). Innowacyjność jest nośni-
kiem konkurencyjności czy przedsiębiorczości. Czynnikiem wspierania 
innowacyjności jest wiedza. Można zastosować metaforę, że innowa-
cyjność bez wiedzy jest martwa.    

Konkurencyjność regionalną i lokalną determinują procesy two-
rzenia wiedzy i jej wymiany w regionie. Wiedza generowana jest przez 
różne organizacje zlokalizowane w danym regionie np. przedsiębior-
stwa, urzędy gmin, starostwa powiatowe, urząd marszałkowski, urząd 
wojewódzki czy wyższe uczelnie, instytuty naukowo-badawcze itd. 
Kluczowe znaczenie mają tutaj czynniki socjoekonomiczne, do których 
zalicza się: jakość i kwalifikacje siły roboczej (kapitał ludzki), stosunki 
społeczne i instytucjonalne (kapitał społeczny i instytucjonalny), ja-
kość i wybór instytucji kultury (kapitał kulturowy), rozwój tzw. klasy 
kreatywnej kreującej nową wiedzę (kreatorzy wiedzy), a także jakość 
infrastruktury publicznej. Uzupełnieniem tych aspektów powinien być 
kapitał produkcyjny, kreujący efektywną bazę przemysłową. W do-
bie gospodarki opartej na wiedzy szczególną wartość przypisuje się 
czynnikom jakościowym. Nieistotna jest sama dostępność do infra-
struktury publicznej czy instytucji kultury. Warunkiem jest tutaj wy-
soka atrakcyjność dla dobrze wykwalifikowanej i wymagającej klasy 
kreatywnej. Innowacyjność regionu zależy także w dużym stopniu od 
pozostałych czynników socjoekonomicznych, które determinują spe-
cyfikę i kształt lokalnego środowiska innowacyjnego, wpływającego 
na regionalne przewagi konkurencyjne. Pomimo rozwoju procesów 
globalizacji, internacjonalizacji działalności gospodarczej i rewolucji 
w systemach telekomunikacyjnych, środowisko innowacyjne odgrywa 
coraz ważniejszą rolę w stymulowaniu poziomu konkurencyjności re-
gionu. Innowacje mogą być generowane przez jedną lub kilka organi-
zacji w regionie, np. przedsiębiorstwa czy wyższe uczelnie. Między or-
ganizacjami generującymi innowacje musi zaistnieć relacja wymiany 
tej innowacji, tzw. transfer innowacji. Innowacje te mają przyczyniać 
się do osiągnięcia przez region regionalnej przewagi konkurencyjnej 
(Kisiel, Babuchowska 2008).

Konkurencyjność 

Konkurencyjność jest procesem generowania i kształtowania 
relacji między różnymi czynnikami przyczyniającymi się do obecnej 
i/lub potencjalnej przewagi konkurencyjnej. Problem konkurencyj-
ności ma charakter porównywalny, odnoszący się do różnych or-
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W badaniu wykorzystano metodę ankietową, metodę statystyki 
oraz metodę interpretacji wyników badań. Wszystkie dane zawarte 
w tabelach 1, 2, 3 pochodzą ze statystyki badań. Opisy związane 
z tabelami 1, 2, 3 oraz rysunkiem 2 wynikają z zastosowania metody 
interpretacji do statystyki badań. Wyniki badań mają charakter ilo-
ściowo-jakościowo-interpretacyjny. Badania zostały podzielone na 
dwa segmenty, tj. gminy i przedsiębiorstwa. Niniejsze opracowanie 
prezentuje wyniki badań z segmentu: gminy (urzędy gmin).

Prezentacja wyników badań 

Gminy, tak jak przedsiębiorstwa, muszą w swoim rozwoju obrać 
określony kierunek orientacji. W przypadku gmin, badaniu poddana 
została orientacja ekorozwojowa. Orientacja ta ma zbliżyć gminy do 
życia, funkcjonowania w zgodzie i poszanowaniu ze środowiskiem 
naturalnym (środowiskiem przyrodniczym). Orientacja ekorozwojo-
wa oznacza, że pracownicy urzędów gmin mają być świadomi tego, 
że rozwój społeczno-gospodarczy gminy ma być realizowany w zgo-
dzie ze środowiskiem naturalnym (świadomość ekorozwojowa5). 

W tabeli 1 przedstawiono funkcjonowanie gmin w kierunku 
orientacji ekorozwojowej.

Tabela 1. Funkcjonowanie gmin w kierunku orientacji ekorozwojowej

Orientacja ekorozwojowa gminy % wskazań

Tak 98

Nie 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie Leśniewski 2016b. 

Większość badanych gmin (98%) stwierdziła, że funkcjonuje 
w kierunku orientacji ekorozwojowej, natomiast pozostałe 2% ba-
danych gmin nie jest zorientowana ekorozwojowo. Analiza wyników 
zawartych w tabeli 1 może doprowadzić do dwojakiego wniosku, że 
orientacja ekorozwojowa ma dualny charakter czyli deklaratywny 
oraz faktyczny6. Orientacja ekorozwojowa musi najpierw zaistnieć 
w świadomości pracowników (charakter deklaratywny), aby mogła 
być realizowana w praktyce gminy (charakter faktyczny). Świado-
mość pracowników powiązana z ekorozwojem daje w ostateczności 
świadomość ekorozwojową. Można stwierdzić, że świadomość eko-
rozwojowa w badanych gminach ewoluuje z charakteru deklaratyw-
nego w charakter faktyczny. 

Dostrzeganie zależności między innowacyjnością, przedsiębior-
czością i konkurencyjnością stanowi integralne spojrzenie na rozwój 
gminy. Biorąc pod uwagę orientację ekorozwojową gminy, należy 
stworzyć taki system rozwoju, który by współgrał jednocześnie z eko-
rozwojem i z innowacyjnością, przedsiębiorczością i konkurencyjno-
ścią, co dawałoby jednocześnie: innowacyjność ekorozwojową, przed-
siębiorczość ekorozwojową oraz konkurencyjność ekorozwojową7. 
5 Pojęcie i definicja świadomości ekorozwojowej została opublikowana przez: 
(Leśniewski 2013). 
6 Przy tym pytaniu respondenci mieli tylko możliwość wyboru między „Tak” 
a „Nie”. Zdecydowana większość respondentów zaznaczyła odpowiedź 
„Tak”. Charakter deklaratywny i faktyczny orientacji ekorozwojowej został 
wyodrębniony przez autora niniejszego opracowania przy wykorzystaniu 
informacji zawartej w tabeli 1 oraz metody interpretacji.  
7 Problem konkurencyjności ekorozwojowej w kontekście podmiotów go-
spodarczych (przedsiębiorstw) Autor niniejszego opracowania opublikował 

i zachowania (behawioralność) władz publicznych, podmiotów go-
spodarczych i miejscowej społeczności, wzajemnie powiązane oraz 
oddziałujące na siebie, a zmierzające m.in. do poszukiwania nowych 
zastosowań posiadanych zasobów, wyznaczania celów działalności 
z uwzględnieniem nie tylko dostępnych zasobów, ale także możliwości 
ich wzrostu, identyfikowania i kreowania nowych potrzeb, przewidy-
wania przyszłych kierunków rozwoju potrzeb i technik wytwarzania 
oraz dostosowywania do nich potencjału gospodarczego (Janik 2004). 
Jedną z kwestii poruszanych w odniesieniu do samorządu gminnego 
jest stymulowanie przedsiębiorczości lokalnej w tworzeniu środowi-
ska przedsiębiorczości. By kształtowanie przedsiębiorczości na zarzą-
dzanym przez sie bie terenie było skuteczne, samorząd powinien sam 
wykazywać przedsiębiorczość i podejmować wyzwania wynikające 
z wytwarzania się nowego modelu działania w zmiennym otoczeniu. 
Władze publiczne winny być pozytywnym przykładem stymulowania 
przedsiębiorczości nie tylko w ramach urzędów, wśród pracowników, 
ale także wśród mieszkańców jednostki terytorialnej. Jednym z prze-
jawów przedsiębiorczości sektora publicznego jest między innymi 
współdziałanie samorządu terytorialnego z sektorem prywatnym, 
przejawiający się w postaci lokalizacji (lokowania) przedsiębiorstw 
w danej jednostce samorządowej.

Koncepcja Trójkąta Relacji Rozwoju Gmin – model Gmin IKP zo-
stała zaadoptowana z gruntu przedsiębiorstw, na grunt gmin (urzędów 
gmin). Umiejętność dostrzegania przez pracowników, w tym kadry 
zarządzającej3, zależności między przedsiębiorstwem, a gminą może 
przyczyniać się do kształtowania rozwoju gminy wzbogaconego dorob-
kiem doświadczeń z przedsiębiorstw4. Różne modele wypracowane 
pierwotnie dla potrzeb gmin czy przedsiębiorstw mogą być wykorzy-
stywane w różnych organizacjach pod warunkiem, że dany model jest 
dostosowany do warunków danej organizacji (dostosowanie modelu).

Model Gmin IeKePe czyli Innowacyjność 
ekorozwojowa – Konkurencyjność ekorozwojowa 
– Przedsiębiorczość ekorozwojowa –– prezentacja 

wyników badań ankietowych 

Charakterystyka badań

Badania zostały przeprowadzone w 2016 roku w pięćdziesięciu 
gminach województwa świętokrzyskiego. Badania zrealizowane zo-
stały przy pomocy kwestionariusza ankiety. Badaniu poddane były 
osoby pracujące na pełnych etatach w gminach (urzędach gmin) na 
różnych stanowiskach, takich jak: wójt, burmistrz (lub ich zastęp-
cy), inspektor, podinspektor czy sekretarz gminy. Badania zostały 
przeprowadzone w ramach badań statutowych o numerze 614567 
w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach. Tytuł badań: Ekorozwojowy trójkąt relacji rozwoju regionu 
determinantą lokalizacji przedsiębiorstw. Kierownik badań: Michał 
Adam Leśniewski.

3 Kadra zarządzająca gminy to pracownicy, którzy zarządzają zespołem pra-
cowników i uczestniczą w procesie podejmowania decyzji. Przykładem ka-
dry zarządzającej gminy są: wójt, burmistrz, prezydent (ich zastępcy), sekre-
tarz gminy czy kierownicy wydziałów (ich zastępcy) itp. 
4 Na koncepcję gmina jako analog przedsiębiorstwa można spojrzeć z dru-
giej strony i stworzyć koncepcję przeciwną czyli przedsiębiorstwo jako ana-
log gminy. Niech obie te organizacje uczą się wzajemnie od siebie, a kon-
cepcje wzajemnie uzupełniają.  
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z tego wywnioskować, że ekorozwój gminy to ekologiczne przed-
siębiorstwo10, ekorozwojowe przedsiębiorstwo11. Ekorozwój gminy 
widziany jest poprzez zlokalizowanie na jej terenie przedsiębiorstw 
współgrających ze środowiskiem naturalnym. Badanym gminom 
zależy na przedsiębiorstwach ekologicznych i przedsiębiorstwach 
ekorozwojowych. W przypadku konkurencyjności ekorozwojowej 
gminy opowiedziały się za Wprowadzeniem nowych firm zajmują-
cych się ekologicznymi branżami (52% wskazań). Można stwierdzić, 
że gminy swoją konkurencyjność ekorozwojową postrzegają przez 
pryzmat przedsiębiorstw będących w branżach ekologicznych. Gmi-
ny, jak i przedsiębiorstwa, muszą wzajemnie dbać o to, aby rozwijać 
się w otoczeniu ekorozwojowym. Rozwój jednej jednostki pociąga 
za sobą rozwój drugiej jednostki (efekt synergiczny). 

Tabela 3. Składowe i formy przejawu Ekorozwojowego Trójkąta Relacji 
Rozwoju Gmin (procent wskazań)

Składowe 
Ekorozwojowego 
Trójkąta Relacji 
Rozwoju Gmin

Formy przejawu % 

Innowacyjność 
ekorozwojowa

Usuwanie azbestu 10

Prace nad planem gospodarki niskoemisyjnej 24

Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
oddalonej od hałasu z czystym powietrzem 20

Wdrażanie nowych lub ulepszonych 
rozwiązań 30

Brak danych 16

Przedsiębiorczość 
ekorozwojowa

Działanie przedsiębiorstwa w sposób 
ekologiczny 36

Biznes społecznie odpowiedzialny 18

Możliwość nabycia terenów i budynków 
w celu rozwoju przedsiębiorczości
buildings for the development of 

resourcefulness

24

Promowanie zdrowia oraz turystyki gminnej 14

Brak przedsiębiorczości 8

Konkurencyjność 
ekorozwojowa

Wprowadzenie nowych firm zajmujących się 
ekologicznymi branżami 52

Produkty dostępne tylko na terenie gminy 16

Tereny uzdrowiskowe 14

Brak konkurencyjności 18

Legenda: Wyboldowanie (pogrubienie) oznacza najważniejszy czynnik 
w przeprowadzonym badaniu, posiadający największą wartość procentową (%).    

Źródło: opracowanie własne na podstawie Leśniewski 2016b.

Na podstawie koncepcji Trójkąta Relacji Rozwoju Gmin oraz prze-
prowadzonych badań został opracowany Ekorozwojowy Trójkąt Relacji 
Rozwoju Gmin – model Gmin IeKePe, który został przedstawiony na ry-
sunku 2. 

10 Ekologiczne przedsiębiorstwo (przedsiębiorstwo ekologiczne) – podmiot 
gospodarczy nie szkodzący środowisku naturalnemu. W podmiocie tym śro-
dowisko naturalne jest dostrzegane, ale nie stanowi wartości nadrzędnej. 
Podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa ekologicznego jest świado-
mość ekologiczna pracowników. 
11 Ekorozwojowe przedsiębiorstwo (przedsiębiorstwo ekorozwojowe) – pod-
miot gospodarczy, którego rozwój oparty jest na umiejętnym powiązaniu 
w zwartą całość trzech podstawowych komponentów czyli społeczeństwa, 
przedsiębiorstwa, gospodarki przedsiębiorstwa i środowiska naturalnego 
przedsiębiorstwa, gdzie środowisko naturalne jest wartością nadrzędną, 
a zaletą jest, gdy pracowniicy wykazują się świadomością ekorozwojową.  

W tabeli 2 przedstawiono problem dostrzegania zależności 
między innowacyjnością, przedsiębiorczością i konkurencyjnością, 
a ekorozwojem w postaci innowacyjności ekorozwojowej, przedsię-
biorczości ekorozwojowej i konkurencyjności ekorozwojowej.

Tabela 2. Dostrzeganie zależności między innowacyjnością, przedsiębior-
czością i konkurencyjnością, a ekorozwojem w postaci innowacyjności ekoroz-
wojowej, przedsiębiorczości ekorozwjowej i konkurencyjności ekorozwojowej

Istnienie Innowacyjności 
ekorozwojowej, 

Przedsiebiorczości ekorozwojowej 
i Konkurencyjności ekorozwojowej  

% wskazań

Tak 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie Leśniewski 2016b.

Wszystkie badane gminy jednoznacznie (100% wskazań) stwier-
dziły, że dostrzegają zależność między innowacyjnością, przedsię-
biorczością i konkurencyjnością a ekorozwojem, co daje odpowied-
nio: innowacyjność ekorozwojową, przedsiębiorczość ekorozwojową 
i konkurencyjność ekorozwojową. Podstawą stworzenia koncepcji 
Ekorozwojowego Trójkąta Relacji Rozwoju Gmin8 jest dostrzeganie 
zależności między innowacyjnością ekorozwojową, przedsiębiorczo-
ścią ekorozwojową i konkurencyjnością ekorozwojową. 

Ekorozwojowy Trójkąt Relacji Rozwoju Gmin poza swoimi skła-
dowymi elementami (czynnikami) musi posiadać formy przejawu, 
czyli praktyczne życie w gminie, innowacyjności ekorozwojowej, 
przedsiębiorczości ekorozwojowej oraz konkurencyjności ekorozwo-
jowej. W tabeli 3 przedstawiono składowe i formy przejawu Ekoroz-
wojowego Trójkąta Relacji Rozwoju Gmin.  

Badane gminy do każdej składowej Ekorozwojowego Trójkąta 
Relacji Rozwoju Gmin przyporządkowały formę przejawu innowacyj-
ności ekorozwojowej, przedsiębiorczości ekorozwojowej oraz konku-
rencyjności ekorozwojowej. Świadomość istnienia Ekorozwojowego 
Trójkąta Relacji Rozwoju Gmin poprzez dostrzeganie zależności oraz 
przedstawienie form przejawu, stanowi o ważności tej koncepcji 
w rozwoju gmin. Każdy procent wskazań należy starannie przeana-
lizować, aby w przyszłości można było powiedzieć, że gminy regionu 
świętokrzyskiego to gminy ekorozwojowe. Liczne formy przejawu 
innowacyjności ekorozwojowej, przedsiębiorczości ekorozwojowej 
i konkurencyjności ekorozwojowej świadczą o ważności istnienia 
w gminie Ekorozwojowego Trójkąta9. W przypadku innowacyjności 
ekorozwojowej największą liczbę wskazań (30%) otrzymało Wdra-
żanie nowych lub ulepszonych rozwiązań. Gminy wykazują potrze-
bę koncepcyjnego rozwiązywania problemów w postaci „czegoś 
nowego” lub zmodernizowania rozwiązania już istniejącego. Na 
obecnym etapie nie mają konkretnego rozwiązania. W przypadku 
przedsiębiorczości ekorozwojowej gminy opowiedziały się za Działa-
niem przedsiębiorstwa w sposób ekologiczny (36% wskazań). Można 

w: (Leśniewski 2016a). Publikacja ta ukazała się dzięki badaniom własnym 
Autora: (Leśniewski 2015b). Badania te przeprowadzone były w latach 
2010-2015 na próbie 200 przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego. Konku-
rencyjność ekorozwojowa dotyczy nie tylko przedsiębiorstw, ale także gmin 
w myśl koncepcji gmina jako analog przedsiębiorstwa. 
8 W niniejszym opracowaniu do pojęcia Ekorozwojowy Trójkąt Relacji Roz-
woju Gmin będzie zastosowany skrót w postaci: Ekorozwojowy Trójkąt.  
9 Autor niniejszego opracowania skoncentrował swoją uwagę na formach 
przejawu, które uzyskały największą liczbę wskazań procentowych w zakre-
sie ekorozowojowej: innowacyjności, przedsiębiorczości i konkurencyjności. 
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Rysunek 2. Ekorozwojowy Trójkąt Relacji Rozwoju Gmin – model Gmin IeKePe

Źródło: Leśniewski 2010, Leśniewski 2016b.

Innowacyjność, przedsiębiorczość i konkurencyjność przyjmują 
postać szczegółową w powiązaniu z ekorozwojem w postaci innowa-
cyjności ekorozwojowej, przedsiębiorczości ekorozwojowej i konku-
rencyjności ekorozwojowej. Między tymi komponentami tworzy się 
Ekorozwojowy Trójkąt Relacji Rozwoju Gmin. Koncepcja ta wpisuje 
się w rozwój gmin, gdyż trudno jest rozwijać się w gospodarce ryn-
kowej bez innowacyjności, przedsiębiorczości i konkurencyjności. 
Koncepcja Ekorozwojowego Trójkąta może być w pełni wykorzysta-
na do rozwoju nie tylko gmin czy przedsiębiorstw, ale także innych 
organizacji, w tym na przykład organizacji sieciowych – aliansów 
strategicznych czy klastrów itp. 

Koncepcja Ekorozwojowego Trójkąta Relacji Rozwoju Gmin jest 
jednym z pomysłów na tworzenie relacji między różnymi czynnika-
mi umożliwiającymi efektywne kształtowanie obecnej i potencjalnej 
przewagi konkurencyjnej.

Podsumowanie 

Problem ekorozwoju gmin (urzędów gmin) stanowi ważne 
spojrzenie zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i badań 
empirycznych. Powiązanie spojrzenia teoretycznego i empirycznego 
stanowi pełny obraz ekorozwoju gmin. Środowisko naturalne ma 
stanowić centrum wszelkich decyzji administracyjno-zarządczych 
realizowanych przez poszczególne jednostki terytorialne. Teoria 
i badania empiryczne ekorozwoju mają tworzyć system wzajemnego 
uzupełniania się, system synergiczny.  

Wzajemne relacje zachodzące między innowacyjnością, konku-
rencyjnością i przedsiębiorczością w gminach zostały nazwane Trójką-
tem Relacji Rozwoju Gmin. Trójkąt ten, w powiązaniu z ekorozwojem, 
stworzył w ostateczności koncepcję Ekorozwojowego Trójkąta Relacji 
Rozwoju Gmin. Można stwierdzić, że ekorozwój ma przenikać innowa-
cyjność (innowacyjność ekorozwojowa), konkurencyjność (konkuren-
cyjność ekorozwojowa), przedsiębiorczość (przedsiębiorczość ekoroz-
wojowa). Hipotezy przyjmują następujące postaci tez: Teza 1: Gmina 
w swoim rozwoju kieruje się orientacją ekorozwojową. Teza 2: Trój-
kąt Relacji Rozwoju Gmin w formie uwzględniającej Innowacyjność, 
Konkurencyjność i Przedsiębiorczość przyjmuje postać ekorozwojową 
jako Innowacyjność ekorozwojowa, Konkurencyjność ekorozwojowa, 
Przedsiębiorczość ekorozwojowa, co w konsekwencji przyczynia się 
do Ekorozwojowego Trójkąta Relacji Rozwoju Gmin. Każda składowa 
trójkąta relacji rozwoju przybiera określoną formę przejawu. Proble-
matyka poruszana w niniejszym opracowaniu kładzie silny akcent nie 
tylko na ekorozwój, ale także na to, że gminy mają zachowywać się jak 
przedsiębiorstwa, uwzględniając podobieństwa i różnice wynikające 
ze zmian zachodzących w otoczeniu. Opracowanie to niech będzie 
kolejnym przyczynkiem do kształtowania w nauce i praktyce gospo-
darczej koncepcji: gmina jako analog przedsiębiorstwa.

INNOWACYJNOŚĆ 
EKOROZWOJOWA

KONKURENCYJNOŚĆ
EKOROZWOJOWA

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
EKOROZWOJOWA

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
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go, Kraków jest siedzibą Narodowego Centrum Nauki itd.);
• turystów – zarówno krajowych, jak i zagranicznych1.

Sytuacja samorządów w Polsce i USA

W przeciwieństwie do Polski, w której samorząd dzieli się na 
16 województw i 380 powiatów, Stany Zjednoczone, jak sama na-
zwa wskazuje, posiadają rząd federalny składający się z 50 stanów 
z ponad 900 metropoliami i 3 000 hrabstw (czyli „powiatami”). 
Każdy stan ma prawo do projektowania sposobu funkcjonowania 
samorządów w ramach swojego terytorium. Podobieństwa pomię-
dzy strukturami w różnych stanach nie wynikają z góry narzuconych 
przez rząd federalny dyrektyw czy zaleceń. Dlatego też, delegowanie 
uprawnień oraz redystrybucja budżetu pomiędzy hrabstwa i mia-
sta (oraz organizacji funkcjonujących w tych miastach czy instytucji 
o zasięgu kilku miast) są bardzo zróżnicowane. Rozważmy przykład 
Stanu Teksas. Teksas posiada 258 hrabstw. W 2012 roku największe 
hrabstwo zamieszkiwało ponad 4 miliony osób. Pięć hrabstw posia-
dało populację ponad 1 miliona osób, 8 hrabstw mniej niż tysiąc, 
a najmniejsze hrabstwo liczyło zaledwie 71 mieszkańców. Na terenie 
największego hrabstwa Teksasu – Harris – znajduje się miasto Ho-

1 Dużym problemem, jeśli chodzi o przyciąganie turystów, jest trend pole-
gający na skracaniu średniego okresu pobytu turysty w mieście. Pobyty jed-
nodniowe stają się coraz powszechniejsze, z oczywistą szkodą dla właścicieli 
hoteli i restauracji, a także frekwencji w muzeach itd. W Polsce tylko Kraków 
może się pochwalić imponującym, jak na polskie warunki, średnim okresem 
pobytu turysty w mieście, wynoszącym ponad 3 dni.

Jan Fazlagić, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  
Windham Loopesco, University of Denver

„Miękkie” determinanty rozwoju miast w USA

”Soft” determinants of city development in the USA

The territorial division of Poland and the USA, and the 
ensuing role of cities (counties) are different. A big challenge 
for regional development in Poland is competition and lack of 
cooperation skills among local governments. On the contrary, 
in the USA the social capital is a strong enabler for local devel-
opment. Local governments in the USA support many initia-
tives aimed at developing human capital and strengthening 
cooperation links among local actors. The paper presents some 
good practices and initiatives undertaken by city governments 
in the USA supporting the development of social capital and 
provides some comments related to the situation in Poland.

Keywords: Regional development, marketing places, competitive-
ness.

Podział terytorialny Polski i Stanów Zjednoczonych, a także 
wynikająca z niego rola miast (powiatów) są odmienne. W Polsce 
dużym problemem dla rozwoju regionalnego jest brak zdolności 
do współpracy. W USA duch współpracy pomiędzy samorządami 
jest silnie obecny. Chęć i konieczność współpracy są podkreślane 
przez samorządowców, którzy unikają konkurencji o inwestorów, 
tam gdzie jest to korzystne z regionalnego punktu widzenia. Samo-
rząd w USA organizuje wiele inicjatyw służących budowie kapitału 
społecznego, np. współpracuje z centrami kształcenia ustawicznego, 
w celu dostarczenia pracodawcom wykwalifikowanej siły roboczej. 
W Polsce często podkreślany jest niski poziom przyjazności dla biz-
nesu ze strony samorządów. W artykule opisano także przykłady do-
brych praktyk i inicjatyw samorządowych w Stanach Zjednoczonych, 
a także zaopatrzono je w komentarze dotyczące sytuacji w Polsce.

Słowa kluczowe: rozwój terytorialny, marketing terytorialny, kon-
kurencyjność.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.

Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorów.

Cytowanie: Fazlagić J., Loopesco W., (2018) „Miękkie” determinanty rozwoju miast w USA, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 1(27), s. 12-16,               

https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK1-2018/RSK1-2018-Fazlagić_Loopesco-Miekkie-determinanty-rozwoju-miast-w-USA.pdf
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Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie Czytelnikowi pro-
blematyki zarządzania samorządowego w Polsce, z nieco innej, niż 
spotykana w polskiej literaturze przedmiotu, perspektywy. 

Na potrzeby opisu wybranych aspektów zarządzania samo-
rządowego wybrano metodę porównawczą. Do porównań sytuacji 
w Polsce wykorzystano sytuację w Stanach Zjednoczonych, a więc 
kraju o odmiennych tradycjach instytucjonalnych i prawnych. 

Dzięki globalizacji świat stał się polem dla rywalizacji podmio-
tów, które w przeszłości nigdy nie były dla siebie bezpośrednimi 
konkurentami. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorstw, ale także sa-
morządów. 

Samorządy konkurują ze sobą o (Fazlagić i Gasik 2017):

• mieszkańców (rezydentów), przykładem jest program sty-
pendialny dla absolwentów najlepszych liceów ze Szczecina 
sponsorowany przez Urząd Miasta Poznań;

• inwestycje ze strony przedsiębiorstw (powiat wrzesiński 
przyciągnął inwestycję Volkswagen Group, o którą rywali-
zował z powiatem poznańskim, a także z alternatywną lo-
kalizacją w Turcji); 

• inwestycje publiczne (np. w 2015 roku w Gdańskim Parku 
Naukowo-Technologicznym oficjalnie rozpoczęła działalność 
Polska Agencja Kosmiczna; Łódź przyciągnęła inwestycję 
w postaci Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialne-
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Podział regionalny Stanów Zjednoczonych

Dla zrozumienia specyfiku samorządów w stanach zjednoczo-
nych niezbędne jest wyszczególnienie regionów. Prezentowana po-
niżej typologia jest jedną z obowiązujących i została wybrana przez 
autorów na potrzeby opisu sytuacji:

Północny Wschód
Ten region (na który składają się stany Maryland, Delaware, 

Pensylwania, New Jersey, Nowy Jork oraz sześć stanów Nowej An-
glii) jest intelektualnym centrum kraju od jego założenia w XVII wie-
ku. W tym rejonie znajdują się wszystkie szkoły z Ligii Bluszczowej 
(ang. Ivy League) oraz inne renomowane instytucje, takie jak np. 
MIT. Północny Wschód (zawierający Boston, Nowy Jork, Filadelfię, 
Baltimore oraz Waszyngton) produkuje 20% krajowego PKB, choć 
obejmuje 17% ludności USA i zaledwie 2% powierzchni kraju (Ame-
rica 2050 2016). Ważnym elementem kapitału intelektualnego 
północnego-wschodu jest droga 128 (ang. Route 128), zwana także 
silikonowym Bostonem3. Region ten oferuje dużą liczbę miejsc pracy 
dla osób wysoko wykwalifikowanych, o unikatowych kompetencjach 
(m.in. ze stopniem doktora), a także niewykwalifikowanych robotni-
ków. Problemy ze znalezieniem zatrudnienia mają natomiast osoby 
o średnim poziomie umiejętności, dlatego też wiele z nich przenosi 
się do obszarów kraju, w których koszty życia (szczególnie domu/
mieszkania) są zdecydowanie mniejsze (do wszystkich opisanych 
poniżej poza Lewym Wybrzeżem4). 

Środkowy Zachód
To obszar na zachód od Appalachów – zaliczamy do niego ta-

kie stany jak Ohio, Zachodnia Wirginia i Kentucky – sięgający do 
zachodniej granicy Wielkich Równin – wschodnie części Monta-
ny, Wyoming, Kolorado i Nowego Meksyku – na północ od byłych 
Skonfederowanych Stanów – Oklahomy i Missouri. Region ten cier-
pi z powodu znaczących problemów związanych z „drenażem mó-
zgów”. Wiele z inicjatyw związanych z wykorzystaniem KI ma na celu 
odwrócenie tego procesu. Wzrasta tam świadomość faktu, iż naj-
mniej uzdolnieni czy najmniej ambitni uczniowie z obszarów wiej-
skich są tymi, którzy najprawdopodobniej pozostaną w tym rejonie 
po zakończeniu nauki i praktyk. Programy edukacyjne przygotowy-
wane są tak, aby wykształcić w nich umiejętności do prac dostęp-
nych w regionie (np. technologii komputerowych, służby zdrowia, 
zrównoważonego rolnictwa, zielonej energii). Środki federalne na 
rekompensatę efektów Wielkiej Recesji5 są również wykorzystywa-
ne, aby rozwijać te programy i kierować je do imigrantów i uchodź-
ców w celu przeciwdziałania zmniejszaniu się liczebności ludności.

3 „Droga 128 – (ang. Silicon Boston) – klaster technologiczny skupiający fir-
my i korporacje działające w sektorze high-tech. Nazwa została zaczerpnięta 
od numeru obwodnicy Bostonu, która przebiega przez 23 gminy w amery-
kańskim stanie Massachusetts. Gwałtowny wzrost przemysłu nowoczesnych 
technologii w latach 1960-1980 na terenie Route 128 spowodował, że teren 
ten zaczęto porównywać do Doliny Krzemowej, ogłaszając Massachusetts 
Miracle” (Siwińska 2011).
4 Lewe Wybrzeże (ang. Left Coast) to określenie stanów zachodniego wy-
brzeża USA, których wyborcy tradycyjnie są zwolennikami poglądów lewico-
wych, a więc są wyborcami partii demokratycznej. Określenie to ma kono-
tacje pejoratywne dla zwolenników partii republikańskiej, lecz jednocześnie 
jest uznawane za sympatyczne przez wyborców partii demokratycznej.
5 Mianem tym określa się kryzys gospodarczy jaki wybuchł w USA, w 2007 
roku. W celu niwelacji jego negatywnych skutków Rząd Federalny zainicjo-
wał program wsparcia gospodarki skupując aktywa upadających banków.

uston. W Polsce istnienie dużego miasta o charakterze metropolitar-
nym, nadaje mu automatycznie status powiatu grodzkiego. Miasto 
Houston zamieszkują ponad 2 miliony osób. Jednakże w Stanach 
Zjednoczonych skonsolidowany statystyczny obszar metropolitarny 
(AllBusiness 2015) Houston-Galveston-Brazoria rozciąga się na po-
nad osiem hrabstw, z łączną populacją prawie 6 milionów ludzi (Offi-
cial Site for Houston, Texas 2016). Możemy więc zauważyć, że Stany 
Zjednoczone pod tym względem różnią się od Polski, w której jak do-
tąd nie udało się przeforsować ustawy o obszarach metropolitarnych2. 

W Polsce, na przeszkodzie do współpracy samorządów stoją 
względy ambicjonalne, które nie odgrywają właściwie żadnej roli 
w Stanach Zjednoczonych. Mieszkańcy hrabstwa Harris nie uznają 
miasta Houston jako „hegemona”, ani przyczynę swoich kłopotów. 
Tymczasem w Polsce w debacie publicznej o współpracy samorzą-
dów relacje miasto metropolitarne vs. otaczające je powiaty wywo-
łują wiele negatywnych emocji: „Odżywa idea wielkiej nadmorskiej 
aglomeracji, jednego metropolitalnego organizmu. Samorządowcy 
od Tczewa po Wejherowo są ‘za’, ale stawiają warunki. Zaakceptu-
ją projekt, jeśli Gdańsk zrezygnuje z dominującej roli. Gdańsk chce 
jednak pełnić rolę hegemona” (Górski 2011). 

Znaczenie dziedzictwa kulturowego i historycznego

Brak historycznej tradycji USA sprawia, że trudno tam mówić 
o „historycznych regionach”, tak jak ma to miejsce w przypadku Eu-
ropy, np. Wielkopolska w Polsce, Saksonia w Niemczech, Burgundia 
we Francji, Skania w Szwecji itd. Trzema głównymi odnośnikami 
historycznymi, pozwalającymi budować tożsamość regionalną (i to 
przede wszystkim na poziomie stanu, a nie powiatu) są (Wei-Ming 
2003; Strzelecki 2014): 

• historia kolonialna powstania danego stanu (np. Luizjana – 
była kolonia francuska, Kalifornia – była kolonia hiszpańska, 
Alaska – była kolonia rosyjska itd.); 

• rola danego stanu w czasie wojny o niepodległość USA (np. 
13 kolonii brytyjskich, które w 1775 roku zbuntowały się 
przeciwko królowi Jerzemu III); 

• rola danego stanu w czasie wojny secesyjnej, a w szczegól-
ności przynależność do zbuntowanych stanów konfede-
rackich popierających niewolnictwo lub przynależność do 
obozu stanów wiernych Unii. 

Brak historycznych krain sprawia, że podział geograficzny na re-
giony jest bardzo uznaniowy, nie ma jednej standardowej typologii. 

2 „Projekt ustawy o powiecie metropolitalnym złożył w Sejmie klub PO pod 
koniec sierpnia 2013 roku; w lutym ubiegłego roku odbyło się jego pierw-
sze czytanie. Projekt przewiduje możliwość tworzenia powiatów metropoli-
talnych, do zadań których należałoby m.in. przyjmowanie strategii rozwoju, 
uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego, organizację publicznego transportu zbiorowego oraz zarządza-
nie drogami krajowymi i wojewódzkimi. Miałyby też zajmować się sprawami 
wody, ścieków i odpadów, ochrony środowiska, zaopatrzenia w ciepło, ener-
gię i gaz, promocji regionu czy tworzenia jednostek organizacyjnych o znacze-
niu metropolitalnym. Innym zadaniem byłoby opracowywanie programów 
dotyczących bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego. Powiaty 
metropolitalne mogłyby tworzyć związki z innymi gminami lub powiatami 
albo przystępować do związków już istniejących. Dochodami powiatu metro-
politalnego stałyby się przede wszystkim: udział w podatkach przypadających 
obecnie powiatom, tzw. premia za łączenie powiatów, a także zwolnienie 
z „janosikowego” miast na prawach powiatu, będących członkami powiatu 
metropolitalnego oraz przez pięć lat samego powiatu” [PAP 2015].
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• według indeksu z 2015 roku dotyczącego działalności star-
tupowej, imigranci zakładają 28,5% z wszystkich nowych 
przedsięwzięć w USA;

• między rokiem 2006 a 2010, w USA było 2,4 miliona nowych 
właścicieli przedsiębiorstw, którzy byli imigrantami, a ich 
całkowity dochód netto wyniósł 121 miliardów dolarów 
(15% dochodów netto wszystkich nowo otwartych przed-
siębiorstw w kraju).

Południowy Wschód
Do Południowego Wschodu zaliczanych jest 11 stanów Starej 

Konfederacji (stanów, które dokonały secesji podczas Amerykańskiej 
Wojny Domowej; rozciągających się wzdłuż wybrzeża Atlantyku 
i zawierających w sobie Arkansas i Tennessee). Rejon ten przyciąga 
kapitał ludzki słonecznym klimatem, silnymi więzami gospodarczy-
mi z Ameryką Łacińską, przystępnymi cenami nieruchomości oraz 
szybko rozwijającym się sektorem energetycznym (w tym energii 
odnawialnej), dystansując pod tym względem Lewe Wybrzeże oraz 
część Północnego Wschodu, w szczególności Boston i Nowy Jork. 
Ten region jest także głównym beneficjentem programu Departa-
mentu Pracy Stanów Zjednoczonych, dotyczącego zapewnienia le-
karzy i pielęgniarek w rejonach ich niedoboru.

Trendy społeczne i ekonomiczne

Polska na tle USA, szczególnie Lewego Wybrzeża, jest krajem 
monokulturowym, przedsiębiorstwa prowadzone przez obcokra-
jowców-imigrantów w Polsce stanowią absolutny margines wszyst-
kich przedsiębiorstw. Tymczasem rozwój przemysłu w XIX wieku był 
w dużej mierze zasługą imigrantów z Europy Północnej. Imigranci są 
jednym z kół zamachowych gospodarki. Co ciekawe, największy roz-
kwit gospodarczy Polski (XV-XVI wiek) jest nierozerwalnie związany 
z napływem wykwalifikowanej siły roboczej (głównie rzemieślników) 
z krajów takich jak Hiszpania (Żydzi), Saksonia i inne kraje niemiec-
kie, Niderlandy, Szkocja i inne. Warto także wspomnieć o wkładzie 
Polaków w powstanie pierwszej manufaktury szkła w stanie Wirginia 
na początku XVIII wieku.

Od początku Wielkiej Recesji w 2008 roku dominującym pro-
blemem amerykańskiej polityki były wskaźniki bezrobocia oraz 
tworzenia miejsc pracy. Problem ten jest powiązany przez fakt, iż 
odrodzenie gospodarki (oraz rozwój ekonomiczny przez ostatnie 
mniej więcej 40 lat), dyskryminowało klasę średnią i robotniczą, 
faworyzując najbogatszych mieszkańców (dochody klasy średniej 
i robotniczej wzrastały poniżej stopy wzrostu PKB oraz zmniejsza-
ła się liczba prac dla tych grup społecznych przez outsourcing oraz 
zmiany technologiczne).

Jako że reelekcja lokalnych polityków w dużej mierze zależy 
od ich zdolności do okazania wrażliwości i znalezienia rozwiązań 
tych problemów (w najlepszym przypadku częściowych rozwiązań, 
ponieważ skutki tych trendów są związane z ewolucją globalnej 
gospodarki i są poza zasięgiem wpływu jakiegokolwiek lokalnego 
polityka), tworzenia miejsc pracy oraz zapewnienia mieszkańcom 
niezbędnych umiejętności do pracy we współczesnych warunkach, 
stają się one głównymi priorytetami lokalnych polityków. Problemy 
te są najbardziej dotkliwe na terenach wiejskich, a zaabsorbowanie 
oraz troska wydają się uniwersalną postawą wśród polityków. Przy-

Śródlądowy Zachód
Ten region roztacza się od Gór Skalistych na wschodzie (zachodnia 

Montana, Wyoming, Kolorado i Nowy Meksyk) do wybrzeża i Gór Sierra 
Nevada na zachodzie (wschodni Waszyngton, Oregon i Kalifornia). Region 
ten zwany jest także potocznie „dzikim zachodem” ze względu na wyjąt-
kowe krajobrazy i niską gęstość zaludnienia. Śródlądowy Zachód przeży-
wał najbardziej gwałtowny przyrost liczebności mieszkańców (21% w la-
tach 2003-2013 (Kotkin 2013)). Napływ ludności do tego stanu wyjaśniają 
przede wszystkim wyższa niż w innych stanach jakość życia, a także rela-
tywnie niskie ceny nieruchomości. W polskich warunkach czynniki te nie 
odgrywają tak dużej wagi. Polskie ruchy ludnościowe przede wszystkim 
wynikają z poszukiwania zatrudnienia, ucieczki z powiatów dotkniętych 
wysokim bezrobociem. Z drugiej strony napływ ludności do powiatów 
w Polsce przede wszystkim wiąże się z niskim poziomem bezrobocia 
oraz inwestycjami. Gdyby zastosować model amerykański do polskich 
realiów, atrakcyjnym rejonem powinno być Podkarpacie, ponieważ ma 
niskie ceny nieruchomości i atrakcyjne walory środowiskowe.

Ogólny poziom zatrudnienia w Śródlądowym Zachodzie wzrósł o 8% 
w okresie 2003-2013 (Kotkin 2013) i był skoncentrowany na obszarach 
miejskich takich jak: Boise, Denver i Salt Lake City. Śródlądowy Zachód 
posiada ponadto największy w USA odsetek osób poniżej 20 roku życia.

„Lewe Wybrzeże”
Do „Lewego Wybrzeża” zaliczane są te części Kalifornii, Ore-

gonu i Waszyngtonu, które znajdują się na zachód od początku 
pasma górskiego. Region ten stał się największym centrum KI, 
wyprzedzając Północny Wschód (który przypomina pod kątem 
aspektów związanych z KI). Ma największy odsetek pracujących 
(50%) w tzw. zawodach „STEM” (akronim z j. ang.) – nauka, tech-
nologia, inżynieria i media oraz największy odsetek inżynierów 
w ogóle pracowników. Jednakże wysokie ceny nieruchomości 
powodują, że wielu mniej zamożnych pracowników z klasy śred-
niej emigruje z tego regionu. Powoduje to zmniejszanie się po-
pulacji oraz małą liczbę dzieci w rodzinie (Los Angeles doświad-
czyło największego w USA spadku osób poniżej 15 roku życia). 
W przeciwieństwie do Północnego Wschodu, region ten posiada 
wysoki odsetek imigrantów (głównie pochodzenia hiszpańskiego 
i azjatyckiego). Emigranci w USA, szczególnie pochodzenia laty-
noskiego i azjatyckiego, w dużej mierze stanowią o sile politycz-
nej i gospodarczej kraju. Wśród ciekawych faktów dotyczących 
imigrantów w tym kraju można wymienić takie jak (American 
Immigration Council 2015):

• jeden na ośmiu mieszkańców kraju jest imigrantem;
• w wyborach w 2012 roku, Latynosi stanowili 8,4% (11,2 mi-

liona), a Azjaci 2,9% (3,9 miliona) głosujących;
• jeden na sześciu pracowników w kraju jest imigrantem;
• w 2012 roku nielegalni imigranci stanowili 5,1% (8,1 milio-

na) siły roboczej w kraju;
• według kalkulacji z 2008 roku, gdyby wszyscy nielegalni imi-

granci opuścili USA, kraj ten straciłby 551,6 miliardów do-
larów na działalności gospodarczej, 245 miliardów dolarów 
w PKB i około 2,8 miliona miejsc pracy;

• nielegalni imigranci zapłacili w 2012 roku 11,8 miliarda do-
larów podatków;

• Latynosi i Azjaci stanowili w 2012 roku 16% (1,6 biliona do-
larów) całkowitej siły nabywczej kraju;
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Przykładem na poparcie tej tezy jest obowiązujący obecnie „taryfika-
tor” punktów przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Po-
zyskanie każdych 50 000 zł w formie zleceń od praktyki gospodarczej 
jest przeliczane na 1 punkt. To kilkanaście razy mniej, niż w przypadku 
wypromowania przez uczelnię doktora czy doktora habilitowanego.

 
Stymulanty wzrostu 

W Polsce dużym problemem dla rozwoju regionalnego jest 
brak zdolności do współpracy. Dużą rolę w rozwoju przywiązuje się 
natomiast w Stanach Zjednoczonych, do stanu funkcjonowania de-
mokracji lokalnej. W przeciwieństwie do Polski (pomijając głośne 
w mediach Jednomandatowe Okręgi Wyborcze) w Stanach Zjed-
noczonych konstrukcja systemu głosowania jest obiektem ciągłej 
debaty publicznej. Ma to następujące implikacje:

1. Obywatele są zainteresowani sposobem wyłaniania lokal-
nych liderów i transparentnością systemu;

2. Jakość lokalnych liderów ma znaczenie;
3. Uczciwość wyborów jest często przedstawiana jako jeden 

z gwarantów jakości życia publicznego. Przypadki nieuczci-
wości są piętnowane, np. w latach 2008-2012 wykryto 8-12 
przypadków podwójnego głosowania przez te same osoby 
w kilku stanach. Biorąc pod uwagę populację USA są to licz-
by śladowe, a pomimo to stanowią temat do rozważań i ar-
gument doskonalenia systemów głosowania. Stan Kolorado 
jest liderem w udoskonalaniu mechanizmów demokracji. 
Jedną z inicjatyw jest wysłanie ulotki do każdego mieszkań-
ca stanu, zapraszającej do udziału w wyborach;

4. Wprowadza się elektroniczne systemy głosowania – demo-
kracja lokalna jest na wyższym poziomie niż w Polsce, czego 
przejawem jest wyższa frekwencja wyborcza, a także zain-
teresowanie systemem głosowania.

W Stanach Zjednoczonych planowana jest zmiana systemu gło-
sowania w 2017 roku. Powiaty (ang. counties) są odpowiedzialne za 
organizację wyborów i wykorzystują do tego specjalne urządzenia 
do głosowania, których dokładność pomiaru nie jest 100-procen-
towa, lecz planuje się wprowadzenie w ich miejsce urządzeń elek-
tronicznych. Organizacja wyborów w USA jest powierzana powia-
tom, lecz finansowanie zapewnione jest z budżetu stanowego. Dla 
pracowników urzędów powiatowych organizowane są szkolenia na 
poziomie regionalnym i stanowym. Szkolenia te prowadzą prawnicy, 
a w programie szkoleniowym przewidywane są zajęcia praktyczne. 

Decentralizacja w USA przejawia się m.in. tym, że poszczególne 
stany posiadają autonomię w zakresie ustalania podatków, przez co 
mogą tworzyć dodatkowe zachęty dla inwestorów i przedsiębiorców. 
Takich instrumentów nie posiadają polskie województwa. 

Ze względu na inną strukturę administracyjną, powiaty w więk-
szym stopniu niż w Polsce mogą korzystać ze wsparcia stanu. Siła 
finansowa samorządu województwa, szczególnie wobec polskiej 
metropolii jest niewielka. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, np. 
w przypadku miasta Denver, istnieją znaczące mechanizmy wspar-
cia. Przykładem tego jest dotacja stanu Kolorado dla Denver, dla linii 
lotniczych, które utrzymują stałe połączenia lotnicze z wybranymi de-
stynacjami np. Tokio, Panama, Islandia, Mexico City, Kanada. Innym 
przykładem współzależności powiatu od stanu, jest system prawny, 

kładem może być program JumpStart 2014 w Denver, w stanie Kolo-
rado. Biuro Rozwoju Gospodarczego w Denver będzie siłą napędową 
zwiększającą dobrobyt dla miasta, jego biznesmenów, mieszkańców 
i sąsiedztwa poprzez przemyślany i celowy rozwój gospodarczy, 
dzięki: (1) poszerzeniu podstawy opodatkowania; (2) stymulowa-
niu zbalansowanego wzrostu gospodarczego poprzez wsparcie biz-
nesu, rewitalizację okolic oraz rozwój utalentowanej siły roboczej; 
(3) skupienie się na innowacji, zrównoważonym rozwoju i edukacji.

W Stanach Zjednoczonych, podobnie jak w Polsce, mamy do 
czynienia z upadaniem przedsiębiorstw „starej ekonomii”. Jako przy-
kład może posłużyć wiele miast – nie tylko kolebka amerykańskiego 
przemysłu samochodowego Detroit, ale także np. miasto Newton 
w stanie Iowa z zakładami przemysłowymi, które produkowały kie-
dyś lodówki i inne urządzenia marki Maytag. Miasto, we współpracy 
z lokalnymi przedsiębiorcami, przekształciło zakłady przemysłowe 
w tereny pozyskiwania energii wiatrowej. Ponadto, nawiązano 
współpracę z lokalnymi szkołami typu community college, aby wy-
kształcić kadrę do tego przedsięwzięcia oraz wszelkich innych bizne-
sów wspierających jego rozwój.

Porównując wyżej opisane zjawiska z sytuacją powiatów polskich, 
możemy stwierdzić, że programy wspierania przedsiębiorczości stoso-
wane w USA i w Polsce opierają się na podobnych założeniach. Jeśli 
istnieją różnice między nimi, a rozwiązaniami polskimi (europejskimi), 
to jest to różnica na poziomie implementacji lub wielkości funduszy.

Plany i programy w tym zakresie coraz bardziej skupiają się na 
edukacji i szkoleniach. Wzrasta świadomość tego, że programy edu-
kacyjne i szkoleniowe (coraz częściej współpracujące z jednostkami 
z sektora prywatnego) są kluczowym elementem dla zapewnienia ka-
dry z odpowiednimi umiejętnościami, w dynamicznie zmieniających 
się warunkach na rynku pracy. Jednym z przykładów takiego progra-
mu jest Denver Education Compact. Denver rozpoczęło ten program, 
aby zwalczać zwiększające się dysproporcje pomiędzy tradycyjną edu-
kacją, a potrzebami biznesu XXI wieku. Porozumienie to opiera się na 
ramach „Strive Cradle to Career” i próbuje zjednoczyć wysiłki, w celu 
zorganizowania społeczności i wspólnotowego programu osiągające-
go znaczący wpływ w tym zakresie. Porozumienie zakłada współpracę 
pomiędzy 20 głównymi instytucjami Denver, w celu stworzenia silne-
go „edukacyjnego kontinuum” dla młodzieży – od kołyski do kariery 
– gdzie wszyscy uczniowie rozpoczynają przedszkole przygotowani, 
kończą liceum przygotowani, kończą szkoły na poziomie policealnym 
i otrzymują pracę. Częścią tej wizji jest dążenie miasta i hrabstwa 
Denver do przyciągania i utrzymywania wyedukowanej siły roboczej.

Główną tendencją zauważalną w USA jest duże znaczenie lokal-
nych uniwersytetów w stymulowaniu przedsiębiorczości. Angażują 
one społeczności lokalne w znacznie większym stopniu niż polskie 
uczelnie. W Polsce uczelnia jest nadal przede wszystkim świątynią 
wiedzy, a jej kulturowa odrębność jest kultywowana w tradycji, 
a także w rozwiązaniach systemowych. Co prawda Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego promuje współpracę między uczel-
niami a biznesem, lecz dobrze działające partnerstwa na linii na-
uka-biznes są ciągle jeszcze raczej odstępstwem od reguły. W Polsce 
istnienie szereg uczelni i ich wpływ na kapitał intelektualny regio-
nu jest oczywiście dostrzegany, ale przede wszystkim w obszarze 
kształcenia (rozwój kapitału ludzkiego) oraz w obszarze zatrudnienia 
(uczelnie jako pracodawcy klasy kreatywnej). Wartość uczelni nie jest 
nadal mierzona wartością relacji naukowców z przedsiębiorstwami. 



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 1(27)/2018                                                                                                    

16

Podsumowanie

W opracowaniu podjęto próbę zarysowania specyfiki zarzą-
dzania samorządami w Polsce, w porównaniu z realiami Stanów 
Zjednoczonych. Wiedza na temat tego, jak zarządza się samorząda-
mi w innych krajach, szczególnie spoza kontynentu europejskiego 
jest w Polsce bardzo uboga. Dzięki porównaniu sytuacji pomiędzy 
Polską, a Stanami Zjednoczonymi można zorientować się, że wiele 
problemów, z jakimi stykają się miasta w Polsce (np. depopulacja, 
degradacja centrów miast) ma charakter uniwersalny i nie jest ściśle 
związana z poziomem PKB danego kraju. Z drugiej strony opisane 
w niniejszym opracowaniu sytuacje dobrze ilustrują proces glokali-
zacji, czyli przeplatania się zjawisk lokalnych i trendów globalnych. 
Miasta w najbogatszej gospodarce świata mają zadziwiająco wiele 
wspólnych problemów z miastami polskimi.
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np. w Kolorado prawo wymaga, aby przedsiębiorstwa zużywały 20-
30% energii ze źródeł odnawialnych. Tego typu regulacje przyciągają 
inwestorów zagranicznych specjalizujących się w energii odnawialnej, 
np. firma Vestus pochodząca z Holandii założyła fabrykę w Denver, 
podobnie jak firma SMA Solar z Niemiec. Klimat stanu Kolorado (duża 
wietrzność) także sprzyja rozwojowi produkcji energii odnawialnej 
oraz odpowiednich technologii. 

W USA bardzo upowszechnione jest wspieranie przedsiębiorstw 
intensywnie wykorzystujących wiedzę. Inwestycje w badania i rozwój 
mają specjalny status, co stymuluje powstawanie miejsc pracy wyso-
kiej jakości (ang. knowledge-intensive, dalej KI), tworzących wysoką 
ekonomiczną wartość dodaną. W Polsce większość samorządów za-
biega o „jakiekolwiek” nowe miejsca pracy, bez względu na ich efekt 
ekonomiczny. Wyjątkiem mogą być duże metropolie. 

W Polsce, różnego rodzaju niepowodzenia samorządów w obsza-
rze wspierania działalności gospodarczej są wykorzystywane w celach 
politycznych, natomiast amerykańska kultura jest znacznie bardziej 
otwarta na akceptowanie porażek (Fazlagić 2009; 2012). Respondenci 
bardzo często i otwarcie mówią co się nie udało, a ich komentarze 
nigdy nie mają zabarwienia emocjonalnego, ani politycznego. Przy-
kładem jest dotacja jaką miasto Denver przeznaczyło na otwarcie biur 
przedstawicielskich miasta w Londynie oraz Szanghaju. Biuro funkcjo-
nowało przez 4 lata. W tym czasie zabiegano o dotacje ze strony firm 
funkcjonujących w Denver, lecz wiele przedsiębiorstw w tym czasie 
przeniosło się do powiatów ościennych. Ostatecznie biuro zamknięto 
z powodu braku wsparcia ze strony przedsiębiorców.

W USA kariera w administracji publicznej może być znacznie bar-
dziej spektakularna niż w Polsce. Sukcesy urzędnika w samorządzie są 
doceniane, przez co dana osoba może budować markę na rynku pracy 
w administracji publicznej. Przykładem tego jest jeden z responden-
tów – Ash Jaynes, który odpowiedzialny jest za rozwój ekonomiczny 
miasta i powiatu Denver. Jaynes poprzednio pracował bezpośrednio 
dla burmistrza Nowego Yorku Micheal’a Bloomberga i był odpowie-
dzialny za wdrażanie „wielkich pomysłów”. Innym przykładem na 
to, że kapitał intelektualny powiatu może i powinien być kojarzony 
z indywidualnościami, lokalnymi liderami jest przykład Robin Kniech, 
radnej miasta Denver. Jest ona odpowiedzialna za wprowadzenie za-
rządzenia wspierającego „Fresh Produce Ordinace”. Zarządzenie to 
pozwala gospodarstwom domowym uprawiać i sprzedawać sąsiadom 
produkty żywnościowe o wartości do 5 tysięcy dolarów. Jest to inte-
resująca alternatywa wobec programów pomocy społecznej dla osób 
najuboższych. Dzięki powstaniu tej inicjatywy zarejestrowano 32 orga-
nizacje sąsiedzkie, których członkowie produkują i sprzedają żywność. 
Samorząd lokalny jest zainteresowany rozwojem oferty szkoleniowej 
w obszarze przywództwa. Podkreśla się znaczenie „proaktywnej oso-
bowości”. Samorząd wspiera pracowników, którzy chcą uczestniczyć 
w programach rozwoju umiejętności przywódczych, w tym także słyn-
nej Kennedy’s School of Governance. 

Polskie samorządy mogłyby wiele skorzystać, gdyby były otwar-
te na zatrudnianie ekspertów wysokiej klasy, oferując im odpowied-
nie wynagrodzenie i warunki pracy. Oprócz czynników kulturowych 
(pewna niechęć do zatrudniania „gwiazd”) na przeszkodzie do takich 
rozwiązań stoją ograniczenia prawne. Obecnie najwyższej klasy wie-
dzę samorząd w Polsce może nabyć zlecając ekspertyzy, zatrudniając 
konsultantów itp. Zatrudnienie na dłuższy okres eksperta jest proble-
matyczne (Opolski 2012). 

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
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działalność jednostki kontrolowanej, poprzez system nakazów i po-
leceń. Organ kontrolujący jest wyposażony jedynie w uprawnienie 
wydawania zaleceń pokontrolnych uwzględniających wyniki prze-
prowadzanej kontroli” (Jędrzejewski 2000: 93). Warto podkreślić, 
że pojęcie nadzoru jest rozumiane jako szersze w stosunku do de-
finicji kontroli, ponieważ nadzór jest związany z możliwością wład-
czego ingerowania w działalność nadzorowanej jednostki. Organ 
nadzorujący jest wyposażony w kompetencje oddziaływania na po-
stępowanie jednostki nadzorowanej. Jędrzejewski uważa, że głów-
ną przesłanką mającą odróżniać nadzór od kontroli jest możliwość 
posłużenia się środkami wiążącymi podmiot skontrolowany. Kolejna 
istotna cecha nadzoru dotyczy odpowiedzialności organu nadzoru-
jącego za działalność jednostki nadzorowanej. Organ kontroli nie 
ponosi takiej odpowiedzialności (Jędrzejewski 2000: 108). Głów-
nym celem nadzoru jest zapewnienie przestrzegania prawa przez 
jednostki podległe lub nadzorowane, ale również zagwarantowanie 
realizacji ich celów i zadań. Z kolei Zbysław Dobrowolski zauważa 
„jeśli spojrzeć na kontrolę w szerszej perspektywie jej celów, roli 
i zadań, które wiążą się z wykrywaniem błędów i wskazywaniem 
dróg naprawy, można stwierdzić, że na kontroli (instytucjach kon-
trolnych), spoczywa też swego rodzaju odpowiedzialność za prawi-
dłowe funkcjonowanie administracji publicznej (Dobrowolski 2003: 
14). W odniesieniu do uprawnień nadzorczych RIO należy ustalić, 
że są to czynności polegające na ingerencji w działalność jednostek 
samorządu terytorialnego w kwestii spraw finansowych. W tym 
celu wykorzystywane są środki umocowane prawnie, polegające na 
stwierdzeniu nieważności uchwał i zarządzeń, które są sprzeczne 

Wstęp

Problematyka działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych 
(dalej RIO) jest szeroko omawiana przez teoretyków i praktyków zaj-
mujących się tematyką finansów publicznych. Instytucje publiczne 
nie są bezpośrednio ukierunkowane na osiąganie zysków, głównym 
ich celem jest realizowanie zadań, które będą zaspokajać potrzeby 
mieszkańców. W związku z tym pojawiają się problemy dotyczące 
właściwego wykorzystania zasobów finansowych. Istnieje również 
konieczność ciągłego monitorowania kondycji finansowej tych jed-
nostek. W wyniku tego ustanowiono organy, które mają na celu 
sprawdzać działalność jednostek samorządowych w kwestii prawi-
dłowego gospodarowania środkami finansowymi. Głównym celem 
niniejszej publikacji było zwrócenie uwagi na działalność izb oraz 
potrzebę rozszerzenia uprawnień tym jednostkom w zakresie ba-
dania gospodarności w przypadku realizacji zadań własnych przez 
jednostki samorządu terytorialnego. W pracy wykorzystano badania 
jakościowe, które opierają się na wywiadzie częściowo ustruktury-
zowanym oraz analizie dokumentów zastanych. 

Problematyka kontroli

Omawianie zakresu działalności i istoty RIO warto rozpocząć 
od wskazania różnic między kontrolą a nadzorem. Obydwa pojęcia 
często bywają traktowane jak synonimy i stosowane są zamiennie. 
Stanisław Jędrzejewski definiuje kontrolę jako „sprawdzenie dzia-
łalności jednostki, ale bez możliwości stałego wpływania na bieżącą 
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The thesis includes of the regional chamber of audit in 
order to determine its role in the proper functioning of local 
government units. Theoretical aspects of control, exercises of 
the local government and rights of the regional chamber of 
audit and were discussed with regard to its nature. The empir-
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The study shows that the regional chamber of audit is essen-
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Praca obejmuje analizę funkcjonowania Regionalnych Izb 
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dłowym funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego. 
Omówiono teoretyczne aspekty kontroli, zadania samorządu tery-
torialnego oraz uprawnienia RIO. W części empirycznej zapoznano 
się z działalnością tych instytucji. Przedstawiono również opinię 
pracownika RIO dotyczącą omawianej problematyki, kryteriów 
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dań wynika, że działalność RIO jest niezbędna do prawidłowego 
funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
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z prawem. Wskazanie podstawowych różnic między kontrolą a nad-
zorem jest niezbędne do prawidłowego zrozumienia działalności 
RIO. Ponadto warto zauważyć, że głównym zadaniem kontroli jest 
wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i korygowanie ich w celu 
osiągnięcia zamierzonego celu. 

Zakres działania i istota RIO

Transformacja systemowa w 1989 roku, próba decentralizacji 
władzy i powołanie jednostek samorządu terytorialnego w roku na-
stępnym to wydarzenia, które mają ścisły związek ze stworzeniem 
instytucji, której celem jest kontrola i nadzór ich działalności. Zgod-
nie z artykułem 62 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
terytorialnym zapowiedziano utworzenie instytucji regionalnych 
izb obrachunkowych (artykuł 62, Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 95). 
Według ustawodawcy, głównym ich zadaniem było sprawowanie 
kontroli i nadzoru nad gminą w zakresie spraw finansowych. Jed-
nak podstawowym ograniczeniem był brak dokładnych wytycznych 
i kompetencji wspomnianych instytucji. Brakowało aktu prawnego, 
który w precyzyjny sposób określałby zadania i uprawnienia RIO. 
W związku z tym przyjęto Ustawę z dnia 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych, w której sprecyzowano 
wszystkie kwestie związane z prawidłowym funkcjonowaniem oma-
wianych instytucji (Dz.U. z 1992 r. nr 85, poz. 428). Głównym aktem 
prawnym potwierdzającym konieczność działania państwowych 
organów nadzoru i kontroli w zakresie gospodarki finansowej jest 
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. 
W artykule 171 punkt 2 ustawodawca stwierdza „Organami nadzo-
ru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes 
Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych 
regionalne izby obrachunkowe (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483). Jak 
wynika z ustawy zasadniczej oraz innych aktów prawnych, regional-
ne izby obrachunkowe są instytucjami niezbędnymi w prawidłowym 
funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego. Następnym 
aktem prawnym potwierdzającym konieczność funkcjonowania RIO 
jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 
Wielokrotnie potwierdzono w niej uprawnienia izb w zakresie kon-
troli i nadzoru gospodarki finansowej samorządów (Dz.U. z 2009 r. 
nr 157, poz. 1240). 

Jednym z podstawowych celów jednostek kontrolujących sa-
morządy terytorialne jest pomoc w stworzeniu i monitorowaniu 
systemów poprawiających sprawność wydatkowania środków pu-
blicznych. Zgodnie z artykułem 1 punkt 2 Ustawy z dnia 7 paździer-
nika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych instytucje 
dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych 
m.in. „jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygmin-
nych, związków powiatowo-gminnych. Ponadto innych podmiotów 
w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego” (artykuł 1 punkt 2, Ustawa z dnia 7 paź-
dziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, Dz.U. 
z 1992 r. nr 85, poz. 428). Z kolei uprawnienia nadzorcze dotyczą 
badania uchwał i zarządzeń podejmowanych przez organy jedno-
stek samorządu terytorialnego w kwestiach związanych głównie 
z uchwalaniem budżetu, zaciąganiem zobowiązań mających wpływ 
na wysokość długu publicznego oraz zatwierdzaniem wieloletniej 
prognozy finansowej (artykuł 11, Ustawa z dnia 7 października 1992 

roku o regionalnych izbach obrachunkowych, Dz.U. z 1992 r., nr 85, 
poz. 428). Dodatkowo izby mogą prowadzić działalność informa-
cyjną, instruktażową i szkoleniową w zakresie nadzoru i kontroli. 
W przypadku działalności informacyjnej i szkoleniowej istnieje moż-
liwość pobierania opłat, które stanowią dochody budżetu państwa 
(artykuł 1 punkt 4, Ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regio-
nalnych izbach obrachunkowych, Dz.U. z 1992 r. nr 85, poz. 428). 

W działalności kontrolnej RIO zasadnicze znaczenie mają kon-
trole kompleksowe. Jak wynika z uregulowań prawnych, organy te 
są zobowiązane do przeprowadzenia kontroli każdej jednostki sa-
morządowej co najmniej raz na 4 lata. Poza prowadzeniem kontroli 
kompleksowych izby są uprawnione do sprawowania kontroli pro-
blemowych, doraźnych i sprawdzających. Kontrole problemowe do-
tyczą jedynie wybranych zagadnień danej jednostki. Z kolei kontrole 
doraźne podejmowane są w razie konieczności, na podstawie decy-
zji prezesa izby. Powodem rozpoczęcia kontroli doraźnych są zwykle 
informacje z zewnątrz lub wnioski od uprawnionych instytucji i orga-
nów, które sygnalizują wystąpienie nieprawidłowości w konkretnej 
jednostce samorządowej. W przypadku kontroli sprawdzającej poja-
wia się możliwość weryfikacji, czy zostały zastosowane zalecenia po-
kontrolne, mające na celu prowadzenie działań zgodnie z prawem. 

Jak wynika z ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, 
z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który musi zo-
stać podpisany przez inspektora, kierownika kontrolowanej jed-
nostki oraz skarbnika. Biorąc pod uwagę wynik przeprowadzonej 
kontroli, izba wysyła do danej jednostki wystąpienie pokontrolne, 
w którym wskazuje źródła i przyczyny nieprawidłowości. W wy-
stąpieniu uwzględnia się rozmiar niewłaściwych działań, osoby 
odpowiedzialne za ich powstanie oraz wnioski ukierunkowane 
na skorygowanie błędów. Ponadto istotne jest, że dokument ten 
przekazuje się kontrolowanej jednostce do 60 dni od daty podpi-
sania protokołu kontroli (artykuł 9 punkt 2, Ustawa z dnia 7 paź-
dziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, Dz.U. 
z 1992 r. nr 85, poz. 428).

Kryteria kontroli 

Prowadzenie działań kontrolnych odbywa się według standar-
dów ściśle określonych w aktach prawnych. W literaturze przedmio-
tu wiele uwagi poświęca się kryteriom, które odgrywają kluczową 
rolę w procesie kontroli. Z pewnością skuteczność kontroli uzależ-
niona jest od przyjętych warunków jej przeprowadzania. Warto pod-
kreślić, że nadrzędnym celem każdej kontroli jest weryfikacja stanu 
faktycznego, a następnie porównanie go z planem. Kolejnym eta-
pem jest prawidłowa ocena, której dokonuje się w oparciu o przy-
jęte kryteria, które sprecyzowane są w Konstytucji RP oraz ustawie 
o regionalnych izbach obrachunkowych. Najwyższa Izba Kontroli 
również działa w oparciu o te same kryteria. Należą do nich: legal-
ność, gospodarność, celowość i rzetelność. Stosując kryterium legal-
ności bierze się pod uwagę zgodność działań z powszechnie obowią-
zującym prawem, ale również z normami przyjętymi wewnątrz ba-
danej instytucji. Jeśli podczas kontroli zostaną ujawnione działania 
niezgodne z prawem, wówczas określane się ich przyczyny oraz for-
mułowane wnioski pokontrolne uwzględniające postępowania kory-
gujące. Z kolei kryterium gospodarności określa, czy wydane środki 
pieniężne zostały wykorzystane wydajnie i oszczędnie. Ponadto 
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bliżej obywatela (http://poradnik.ngo.pl/zadania-publiczne 2018).
Ponadto należy wspomnieć, że zadania własne poszczegól-

nych jednostek samorządowych, regulowane są przez odpowied-
nie ustawy. W przypadku gmin funkcjonuje tzw. zasada domnie-
mania kompetencji, która oznacza, że do właściwości danego 
organu należą wszystkie sprawy określonej kategorii (np. sprawy 
publiczne o znaczeniu lokalnym), z wyłączeniem tych, które wprost 
mocą konkretnego przepisu prawa zostały zastrzeżone do właści-
wości innych podmiotów (http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/
artykul/generalne-klauzule-kompetencyjne-niezbedne-przy-okres-
laniu-wlasciwosci-samorzadowych-organow 2018). Na gruncie 
polskim istnieje również podział zadań własnych na przymusowe 
i dobrowolne. W przypadku uchylania się od zadań obligatoryj-
nych, istnieją odpowiednie organy (w tym RIO), które mogą zmu-
sić jednostki do wykonywania określonych zadań (http://poradnik.
ngo.pl/zadania-publiczne 2018). 

W następnej części artykułu, zostanie zwrócona uwaga na dzia-
łalność RIO w Rzeszowie. Ponadto zostanie poruszony problem ba-
dania zadań własnych w oparciu o kryterium gospodarności.

 
Metodologia badań

Inspiracją do przeprowadzenia badań była lektura opracowań 
dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego 
w zakresie wykonywania zadań własnych i zleconych oraz zakres 
uprawnień RIO w tym zakresie. W związku z powyższym istotne 
było skupienie się na kryteriach, według których badane są jed-
nostki samorządu terytorialnego. Na etapie konstruowania badań 
pojawił się problem badawczy, który dotyczy możliwości zwiększenia 
uprawnień regionalnym izbom obrachunkowym w zakresie bada-
nia gospodarności zadań własnych. W procesie badawczym istotne 
było sprawdzenie opinii pracownika regionalnej izby obrachunko-
wej w zakresie rozszerzenia uprawnień wskazanych powyżej. Jako 
metodę badawczą wykorzystano wywiad częściowo ustrukturyzo-
wany. Ponadto kluczowym elementem była analiza danych zasta-
nych, dotycząca działalności izby w 2014 roku. Jakościowa analiza 
uzyskanego materiału badawczego została dokonana w duchu para-
dygmatu interpretatywno-symbolicznego, wykorzystując typologię 
zaproponowaną przez Mary Jo Hatch. Wspomniany paradygmat 
traktuje przedmiot badań subiektywnie przy zastosowaniu metod 
jakościowych, m.in. wywiadów etnograficznych (Hatch 2002: 92). 
Łukasz Sułkowski wskazuje, że dla wskazanego paradygmatu charak-
terystyczne jest zrozumienie, uchwycenie sensu z punktu widzenia 
zaangażowanego obserwatora lub członka organizacji (http://www.
dbc.wroc.pl/Content/6407/Sulkowski_Interpretative_Approach_In_
Management_Science_2009.pdf 2018).

Działalność RIO z perspektywy pracownika

W wywiadzie przeprowadzonym z jednym z pracowników 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie została poruszona 
problematyka badania gospodarności zadań własnych jednostek 
samorządu terytorialnego. Rozmówca zdecydowanie podkreślił, 
że nadanie takich uprawnień izbom byłoby niezgodne nie tylko 
z prawem, ale również z ideą samorządności. Otrzymanie takich 
kompetencji niosłoby duże ryzyko zbytniej ingerencji podmiotów 

sprawdza się czy nakłady były odpowiednio proporcjonalne do uzy-
skanych efektów. Jeśli zostają wykryte straty, wówczas kontrolerzy 
badają, czy wykorzystano wszystkie możliwości, aby ograniczyć ich 
wystąpienie. Andrzej Skibiński zauważa, że kryteria celowości i go-
spodarności zdają się natomiast korelować z pojęciami oszczędności 
(ang. economy) i skuteczności (ang. effectiveness) (Skibiński 2016). 
Ocena działalności jednostek samorządu terytorialnego w oparciu 
o kryterium rzetelności ma na celu zweryfikowanie czy obowiązki 
były wykonywane starannie, sumiennie oraz w odpowiednim czasie. 
Ostatnim z omawianych kryteriów jest celowość, która odnosi się 
do sprawdzenia, czy wykonywane czynności mieściły się w celach 
uregulowanych przez przepisy prawa. Ponadto sprawdzane są za-
stosowane metody i środki, służące do osiągnięcia zamierzonych ce-
lów (https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kryteria-kontroli-nik.html 
2018). Jednak nie wszystkie kryteria wykorzystywane są w każdym 
procesie kontrolnym, stosowanie ich reguluje ustawa. Należy pod-
kreślić, że każda kontrola wykonywana przez RIO odbywa się według 
zasad przyjętych przez ustawodawcę. 

Zadania jednostek samorządu terytorialnego

Jak wspomniano, RIO sprawdzają działalność jednostek sa-
morządu terytorialnego według przyjętych kryteriów. Kolejną 
istotną kwestią w tym zakresie jest podział zadań publicznych na 
własne i zlecone. Jedna z definicji określa zadania publiczne jako 
cele publiczne, które zobowiązana jest realizować administracja 
publiczna, natomiast cele publiczne są utożsamiane z interesem 
publicznym (Stahl 2007: 95). Warto zauważyć, że w polskim prawie 
podział zadań na własne i zlecone jest wynikiem działania koncep-
cji dualizmu zadaniowego. Przyjęta klasyfikacja ma źródło w kla-
sycznej teorii samorządu terytorialnego (Karlikowski 2005: 22). 

W Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku ustawodawca przy-
jął, że zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty 
samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu tery-
torialnego jako zadania własne. Jeżeli wynika to z uzasadnionych 
potrzeb państwa, to organy wskazane w ustawie mogą zlecić jed-
nostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań 
publicznych (artykuł 166, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483). Obo-
wiązki te definiowane są jako zadania zlecone z zakresu admini-
stracji rządowej. Należy podkreślić, że zadania własne samorządu 
terytorialnego nie mogą być realizowane przez organy administra-
cji rządowej. Istotną kwestią jest również sposób finansowania – 
zadania własne wykonywane są z dochodów własnych jednostki 
samorządu terytorialnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, odpowiedzialność za wykonywanie zadań własnych spo-
czywa na jednostkach samorządowych. W praktyce oznacza to, 
że mieszkańcy wybierają swoich przedstawicieli, którym delegują 
uprawnienia do sprawowania władzy. Z tego wynika, że nadrzęd-
nym celem menedżerów publicznych powinno być działanie w in-
teresie społeczności lokalnej i zaspokajanie ich potrzeb. Jednak 
w polskich przepisach prawa nie ma zupełnej dowolności, dlatego 
władza ustawodawcza określa ustrój samorządu, zasady organi-
zacji administracji samorządowej oraz podział zadań pomiędzy 
poszczególnymi szczeblami samorządów. Dzieje się to zgodnie 
z zasadą subsydiarności, tak by zadania były realizowane jak naj-
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na. Jeśli władze gminy będą wydatkować środki publiczne w sposób 
niegospodarny, wówczas istnieje ryzyko, że nie zostaną wybrani na 
następną kadencję. Jednak należy podkreślić, że wówczas kontrola 
odbywa się ex post i zazwyczaj nie można cofnąć skutków podjętej 
decyzji. Zgodnie ze współczesnym pojmowaniem kontroli, powinna 
ona mieć realny wpływ na eliminowanie ewentualnych nieprawidło-
wości. W przypadku niezadowolenia z działalności władz, wynika-
jącego np. z niegospodarnego wydatkowania środków publicznych 
istnieje możliwość odwołania organu w wyniku referendum. Jednak 
jak pokazuje praktyka – partycypacja referendalna w polskim społe-
czeństwie jest na tyle niska, że przeprowadzane referenda zazwyczaj 
okazują się nieważne. 

Warto zauważyć, że działalność RIO wpływa na jakość zadań 
publicznych wykonywanych przez jednostki samorządowe, ale rów-
nież diagnozuje ewentualne zagrożenia, które mogą pojawić się 
w przyszłości. 
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zewnętrznych w działalność jednostek samorządowych. Dodatkowo 
zwrócił uwagę, że wynika to z doktryny samodzielności i jest ściśle 
zakorzenione w polskim prawie. Rozmówca zauważył, że badanie 
wykonania zadań własnych w oparciu o inne kryteria nie narusza 
samodzielności samorządów. Podczas rozmowy pojawiły się również 
argumenty dotyczące kontroli społecznej i odpowiedzialności władz 
przed wyborcami. Wynika z tego, że niewłaściwe gospodarowanie 
środkami publicznymi przez samorządy powinno przekładać się na 
wynik następnych wyborów. Rozmówca zauważył, że władze samo-
rządowe odpowiadają nie tylko przed organami kontroli i nadzoru, 
ale przede wszystkim przed wyborcami. Zwrócił również uwagę, że 
samorządy są odpowiedzialne za podejmowane decyzje, co również 
wynika z idei samodzielności. Zbytnie ingerowanie w działalność 
jednostek może zniechęcać samorządy do prowadzenia inwestycji, 
które mają wpływ na rozwój lokalnych społeczności. 

W oparciu o dane dostępne w Budżecie samorządu teryto-
rialnego, wydanego przez RIO w Rzeszowie, dokonano przeglądu 
działalności izby w 2014 roku. Zgodnie z tematyką niniejszego arty-
kułu, skupiono się głównie na działalności nadzorczej i kontrolnej, 
ponieważ uprawnienia te są kluczowymi zadaniami izb. Jak wynika 
z opracowania, działalność nadzorcza obejmowała łącznie 197 jed-
nostek samorządu terytorialnego (w tym 156 gmin, 21 powiatów, 
4 miasta na prawach powiatu). Odbyło się 29 posiedzeń Kolegium 
Izby, podczas których zbadano łącznie 12 375 uchwał i zarządzeń 
wydanych przez jednostki samorządowe. W wyniku badania uchwał 
i zarządzeń dokonano następujących ustaleń: 12 080 nie naruszało 
prawa, z kolei 295 naruszało prawo (w tym 26 w sposób nieistotny). 
Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Rzeszowie w 2014 roku przeprowadził 57 kontroli (w tym 
47 kontroli kompleksowych, 7 kontroli problemowych i 3 kontro-
le doraźne). Przeprowadzone kontrole problemowe wiązały się 
z zadłużeniem jednostek samorządowych. Kontrole doraźne zostały 
przeprowadzone na wniosek Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Rzeszowie (Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 
2016; http://www.rzeszow.rio.gov.pl/index.php 2018).

Podsumowanie

Dokonując oceny funkcjonowania samorządowych organów 
publicznych warto zastanowić się, jak działalność RIO wpływa na 
zarządzanie finansami lokalnymi samorządów. Przeprowadzane kon-
trole mają na celu eliminowanie strat wynikających z niewłaściwego 
wydatkowania pieniędzy. Należy również wspomnieć, że zarówno 
dla gmin, jak i pozostałych jednostek samorządu terytorialnego, 
RIO są nie tylko organem sprawdzającym ich działalność. Ich dodat-
kowym zadaniem jest motywowanie organów samorządowych do 
prawidłowego wykonywania zadań. W opinii autorki, zmiana aktów 
prawnych i umożliwienie kontroli w zakresie gospodarności zadań 
własnych nie ograniczałaby suwerenności i niezależności gmin. 
Wręcz przeciwnie, mogłaby motywować do głębszych analiz przed 
podejmowaniem decyzji dotyczących inwestycji finansowanych ze 
środków własnych gmin. 

W niniejszym artykule zwrócono uwagę, że RIO nie mają odpo-
wiednich uprawnień, aby badać gospodarność zadań własnych jed-
nostek samorządu terytorialnego. Przeciwnicy poruszonej kwestii 
twierdzą, że w tym przypadku wystarczająca jest kontrola społecz-

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
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Kryptowaluty jako prawny środek płatniczy
Cryptocurrencies as legal tender

Technological development is connected with progress in 
many areas of life. Thanks to it, we have more and more modern 
household items, TV sets, computers, but also medical equip-
ment – necessary to save lives. Progress is also made in the area 
of finance. At the very beginning, the topic of cryptocurrencies is 
approximated. There are explained what they really are and what 
are their types. Then, along with the legal tender, money and its 
functions are described, which were compared with cryptocurren-
cies. In addition, the legal situation of cryptocurrencies in Poland 
is presented. At the end, all the considerations are summarized.

Keywords: cryptocurrencies, Bitcoin, money, legal tender.

Rozwój technologiczny związany jest z postępem w wielu 
dziedzinach życia. Dzięki niemu mamy coraz nowsze przedmioty 
gospodarstwa domowego, telewizory, komputery, ale również 
sprzęty medyczne – niezbędne do ratowania życia. Postęp dokonu-
je się również w obszarze finansów. W artykule przybliżona zostaje 
tematyka kryptowalut. Wyjaśnione zostaje czym tak naprawdę one 
są oraz jakie mamy ich rodzaje. Następnie, wraz z prawnym środ-
kiem płatniczym opisany zostaje pieniądz i jego funkcje, które ze-
stawiono z kryptowalutami. Ponadto, przedstawiona jest sytuacja 
prawna kryptowalut w Polsce. 

Słowa kluczowe: kryptowaluty, bitcoin, pieniądze, prawny środek 
płatniczy.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.

Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.

Cytowanie: Kazik R., (2018) Kryptowaluty jako prawny środek płatniczy, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 1(27), s. 21-24, 
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Wstęp

Działania podejmowane przez naukowców na przestrzeni ostat-
nich lat w znacznym stopniu przyczyniły się do olbrzymiego rozwoju 
technologicznego. Oddziałuje to na każdą dziedzinę naszego życia, 
począwszy od artykułów gospodarstwa domowego, radia, telewi-
zji, a skończywszy na medycynie. Powszechna cyfryzacja danych 
nie ominęła również systemów bankowych. Wiele osób nie korzy-
sta już z fizycznej wersji pieniądza, lecz dokonuje płatności kartą.   
Stworzenie technologii blockchain, a przez to również kryptowaluty 
bitcoin, było pewnego rodzaju sprzeciwem wobec państw, które do 
tej pory były monopolistami w dziedzinie emisji pieniędzy. Niniej-
sza praca jest poświęcona kryptowalutom, a dokładniej możliwości 
uznania ich jako prawny środek płatniczy. Poruszona zostanie tu 
kwestia tego, czym tak naprawdę jest pieniądz i przede wszystkim 
jakie spełnia funkcje. Na tej podstawie, dokonane zostanie porów-
nanie tradycyjnego pieniądza z kryptowalutami. Większość źródeł 
związanych z tematyką niniejszej pracy będzie pochodzić z Interne-
tu. Związane jest to z dość krótką przecież historią kryptowalut oraz 
brakiem regulacji polskiego ustawodawcy w tym zakresie. Efektem 
nieopracowanych przepisów w tej materii jest dość spora uznanio-
wość na gruncie wielu gałęzi prawa, a przez to brak jego pewności. 

Pojęcie kryptowalut i historia ich powstania

Na samym początku rozważań należy przedstawić czym tak  
wnaprawdę jest kryptowaluta. Można ją definiować jako cyfrową 
lub wirtualną walutę, która w celu bezpieczeństwa wykorzystuje 
kryptografię. Dzięki tym zabezpieczeniom, podrobienie jej jest nie-
zwykle trudne. Dodatkowo, nie jest ona generowana przez insty-

tucje państwowe, co w pewnym sensie przerwało swojego rodzaju 
monopol państwa na emisję pieniądza (https://www.investopedia.
com/terms/c/cryptocurrency 2018).

W tym miejscu warto również wspomnieć o technologii 
blockchain, na której kryptowaluty są oparte. W 2008 roku, osoba 
kryjąca się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto, opublikowała 
swój projekt związany z bezpieczną komunikacją w systemach 
informatycznych, który nosił nazwę bitcoin. Mając na uwadze 
okoliczności kryzysu finansowego w tamtych latach, stworzenie 
tego typu waluty wirtualnej było pewnego rodzaju rewolucją. 
Zaufanie społeczeństwa do banków i innych tego typu instytucji 
uległo znacznemu obniżeniu, a bitcoin niósł pewną niezależność 
i alternatywę dla pieniądza. Wracając do tematyki technologii 
blockchain, jest to w dużym uproszczeniu baza posiadająca spis 
wszelkich transakcji danej kryptowaluty, a przy tym również sys-
tem umożliwiający przeprowadzenie tych transakcji (https://www.
gov.pl/documents/31305/436699/ Podstawy+walut+cyfrowych.
pdf/7a000d7b-2544-f2c7-b532-991a3ee6049a 2018). 

Bitcoin, po kilkunastu miesiącach od publikacji projektu przez 
Satoshiego Nakamoto, trafił na pierwsze giełdy. W 2010 roku, zo-
stała wykonana pierwsza transakcja przy jego użyciu. Pewien pro-
gramista zamówił dwie pizze, za które zapłacił 10 000 bitcoinów, co 
na tamten moment odpowiadało około 30 dolarom amerykańskim 
(https://bithub.pl/wiadomosci/pizza-10000- bitcoin-juz-7/ 2018). 
W ramach porównania, na dzień 20 maja 2018 roku, cena ta wy-
nosiłaby 85 milionów dolarów (https://coinmarketcap.com/ 2018).

W dniu dzisiejszym, bitcoin oraz inne kryptowaluty, mogą 
zostać zakupione na wielu różnych platformach, przeznaczonych 
zarówno do bezpośredniego ich zakupu, jak i wymiany. Należy 
jednak zdać sobie sprawę z faktu, że przed samym umieszcze-
niem konkretnej kryptowaluty na tych platformach, muszą one  
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zostać zdobyte w odpowiedni sposób. System pozyskiwania (np. 
bitcoina), zbudowany jest z bloków, które rozwiązują osoby zwa-
ne górnikami, użyczając mocy obliczeniowej swojego komputera. 
W zależności od pewnej trudności danego bloku, wynagradzani 
są oni proporcjonalną ilością danej kryptowaluty, gdyż im więcej 
ich zostanie wykopanych, tym ciężej jest je pozyskać w przyszłości 
(https://bithub.pl/9-lat-manifestu/9-manifestu-historia- bitcoina/ 
2018). 

Warto również wspomnieć o dość istotnym szczególe, który 
w znacznym stopniu wpływa na ogólną cenę kryptowalut oraz ich 
potencjalną wartość w przyszłości. Jest to bowiem związane z ich 
ilością, która jest aktualnie na rynku oraz tej docelowej. Na dzień 
dzisiejszy, bitcoina jest w obiegu nieco ponad 17 milionów sztuk, 
lecz planowo, ma go być jedynie 21 milionów. Dodatkowo szacuje 
się, że ostatni blok zostanie wykopany najprawdopodobniej w 2100 
roku. Nie ma możliwości, by stworzyć ich więcej, więc biorąc pod 
uwagę naprawdę małą ich ilość, można częściowo zrozumieć jego 
wysoką cenę. W przeciwieństwie również do waluty tradycyjnej, 
można dowiedzieć się o konkretnej ilości wypuszczonych krypto-
walut. Pojawia się również dość ciekawa kwestia zaginionych bit-
coinów. Szacuje się, że przepadło ich już około czterech milionów. 
Związane jest to między innymi z faktem, że część osób zapomniała 
kodów dostępu do swoich portfeli, zgubiła pliki niezbędne do ich 
odzyskania lub przelała je na błędny adres. Istnieje nikła szansa ich 
odzyskania, więc z 17 milionów sztuk można tak naprawdę mówić 
o realnych 13 milionach. 

Mówiąc o kryptowalutach należy także wspomnieć o tzw. 
altcoinach, które zawdzięczają nazwę pewnemu ortodoksyjnemu 
poglądowi, który traktuje je jako alternatywę bitcoina. Nie można 
jednak sprzeciwić się temu, że w pewnym sensie reszta krypto-
walut pochodzi właśnie od jego pionierskiej technologii. Do naj-
bardziej znanych altcoinów należą aktualnie między innymi: Lite-
coin, Ethereum, Ripple, Monero czy IOTA. Warto jednak wskazać, 
że nie każda kryptowaluta spełnia wyłączną rolę pieniądza, gdyż 
istnieją również pewne ich odmiany zwane tokenami. Tworzone 
są one przez prywatne przedsiębiorstwa, które umożliwiają doko-
nanie płatności za swoje usługi lub produkty właśnie za pomocą 
konkretnego tokenu. Spełnia on zatem funkcje płatnicze, ale tylko 
w zakresie oferowanych przez dany podmiot dóbr. Jako przykład 
można podać token o nazwie Snovio, za pomocą którego możemy 
dokonać zakupu tylko i wyłącznie baz danych kontaktów, niezbęd-
nych przede wszystkim początkującym przedsiębiorcom. Nie służy 
on do ogólnych płatności jak właśnie bitcoin lub Litecoin. Niniejszy 
rozdział miał na celu w sposób zwięzły przybliżyć tematykę krypto-
walut i znacznie ułatwić zrozumienie pewnej problematyki, która 
powszechnie towarzyszy regulacjom w tym zakresie. 

 
Środki płatnicze

Zgodnie z artykułem 2 ustęp 1 punkty 6-12 Ustawy z dnia 27 
lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz.U. nr 141 poz. 1178 ze zm.): 
„6) krajowymi środkami płatniczymi są waluta polska oraz papie-
ry wartościowe i inne dokumenty, pełniące funkcję środka płatni-
czego, wystawione w walucie polskiej; 7) walutą polską są znaki 
pieniężne (banknoty i monety) będące w kraju prawnym środkiem 
płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie; 

8) wartościami dewizowymi są zagraniczne środki płatnicze oraz 
złoto dewizowe i platyna dewizowa; 9) zagranicznymi środkami 
płatniczymi są waluty obce i dewizy; 10) walutami obcymi są zna-
ki pieniężne (banknoty i monety) będące poza krajem prawnym 
środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające 
wymianie; na równi z walutami obcymi traktuje się wymienialne 
rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach 
międzynarodowych, w szczególności jednostkę rozrachunkową 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR); 11) walutami 
wymienialnymi są waluty obce państw spełniających wymagania 
artykułu VIII statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego; 
12) dewizami są papiery wartościowe i inne dokumenty pełnią-
ce funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych”.
Powyższe przepisy ustawy wyjaśniają konkretne pojęcia, które są 
częściowo niezbędne do zrozumienia problemu regulacji kryptowa-
lut. Nie ma tam bowiem żadnej wzmianki na ich temat w ramach 
szeroko definiowanego środka płatniczego. 

Kluczowe dla rozważań niniejszej pracy, wydaje się wyjaśnie-
nie czym w ogóle jest pieniądz i jakie spełnia funkcje. W doktrynie 
przyjmuje się, że pieniądz jest prawnym środkiem płatniczym, który 
posiada minimum trzy funkcje, traktujące go jako środek cyrkulacji, 
tezauryzacji i miernik wartości (https://www.nbportal.pl/wiedza/
artykuly/pieniadz/pieniadz-i-jego-znaczenia 2018). 

Mówiąc o pieniądzu jako o środku cyrkulacji, należy mieć na 
uwadze fakt, że dzięki niemu możemy dokonać zakupu określonych 
przedmiotów lub usług. Dochodzi tu zatem do pewnej wymiany, 
gdyż za daną kwotę otrzymujemy określone dobra. Oznacza to, że 
za pomocą pieniędzy, konkretny towar przechodzi do rąk innego 
właściciela. Do tego typu sytuacji może dochodzić bez ograniczeń, 
w zależności oczywiście od rodzaju danego towaru. Za pomocą pie-
niądza można dokonać również zakupu innego pieniądza. Chodzi 
tutaj oczywiście o inną walutę, gdyż w kantorach lub bankach moż-
na dokonać wymiany polskich złotych na euro, dolary amerykań-
skie, korony czeskie czy wiele innych walut po odpowiednich kur-
sach (https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/pieniadz-
-i-jego-znaczenia 2018). Pojawia się zatem pytanie, czy w przypad-
ku kryptowalut można powiedzieć, że spełniają one funkcję środka 
cyrkulacyjnego? Jak najbardziej, gdyż już w poprzednim rozdziale 
była mowa o pierwszej znanej transakcji z 2010 roku, a aktualnie 
możliwość dokonania płatności kryptowalutami jest bardziej uła-
twiona i upowszechniona niż kilka lat temu. W niektórych miej-
scach na świecie, chociażby w kilku miejscowościach w Szwajcarii, 
można opłacić zobowiązania podatkowe bitcoinem (http://bitcoin.
pl/wiadomosci/prawo-i-polityka/1460-mieszkancy-szwajcarskiego-
-chiasso-podatki-zaplaca-rowniez-w-bitcoinach 2018). 

Kolejna funkcja pieniądza, to możliwość traktowania go jako 
środek tezauryzacyjny. Najprościej rzecz ujmując oznacza to, że gro-
madzenie pieniędzy umożliwia wzbogacenie się. Najczęstszym spo-
sobem, z którego korzystają ludzie w celu zebrania jak największej 
sumy pieniędzy, jest okresowe odkładanie określonej kwoty. Można 
jednak nieco przyspieszyć tego typu oszczędzanie przez złożenie 
pieniędzy na lokacie, gdzie pieniądze są względnie bezpieczne, lecz 
niski procent sprawia, że produkty te tracą na atrakcyjności. Coraz 
więcej osób interesuje się inwestowaniem pieniędzy w akcje, gdzie 
istnieje możliwość dużo szybszego zysku, niż na lokatach, lecz wiąże 
się to ze znacznym ryzykiem utraty wszystkich pieniędzy. Tę funk-
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cję również pełnią kryptowaluty. Najlepszym argumentem, który za 
tym przemawia, jest ich aktualna cena w porównaniu do tej z prze-
szłości. Cena bitcoina na dzień 20 maja 2018 roku wynosiła około  
8 500 dolarów amerykańskich, 20 maja 2013 roku było to około 122 
dolary, a 20 maja 2011 roku niecałe 6 dolarów. Jak można zatem 
zauważyć, cena na przestrzeni kilku lat znacząco wzrosła. Należy 
jednak pamiętać o dość dużym ryzyku związanym z inwestowaniem 
w kryptowaluty. Olbrzymia ich część już całkowicie zniknęła z rynku. 
Powodem tego była chociażby chęć zbudowania projektu, którego 
finalnie nie da się zrealizować lub najzwyczajniej w świecie stwo-
rzenie projektu będącego oszustwem. Również wahania kursów 
są dość duże, gdyż jeszcze w grudniu 2017 roku bitcoin osiągnął 
cenę blisko 20 000 dolarów. Porównując to do ceny z maja 2018 
roku, można zobaczyć jak bardzo ona spadła, a osoby inwestujące 
w kryptowaluty w grudniu ubiegłego roku mogą liczyć dość duże 
straty. W przeszłości jednak bitcoin zaliczał jeszcze większe spadki, 
lecz analizując wykresy można zauważyć, że za każdym razem wracał 
ze zdwojoną siłą. Biorąc zatem pod uwagę wymienione wyżej infor-
macje, należy skrupulatnie dokonywać wyboru konkretnych krypto-
walut, w które chce się zainwestować. Duży zarobek idzie w parze 
z bardzo dużym ryzykiem utraty pieniędzy (https://www.nbportal.
pl/wiedza/artykuly/pieniadz/pieniadz-i-jego-znaczenia 2018). 

Kolejną i ostatnią funkcją jest traktowanie pieniądza jako mier-
nika wartości. Pragnąc dokonać zakupów należy liczyć się z tym, że 
każde dobro ma swoją cenę. Należy również przy tym pamiętać, że 
także pieniądze ją mają i w ramach porównania jednej waluty z dru-
gą można zobaczyć po jakim są one kursie. Również kryptowaluty 
mają swoją cenę, lecz można ją porównywać na kilka sposobów. 
Z reguły wykresy przedstawiają trzy wartości danej kryptowaluty: 
w dolarze amerykańskim (lub innych walutach w zależności od 
platformy), w bitcoinie oraz w Ethereum (drugiej po bitcoinie pod 
względem wielkości rynku kryptowaluty). Jeżeli sprzedamy daną 
kryptowalutę za dolary, to nie zawsze cena w bitcoinie lub Ethereum 
będzie taka sama. Identycznie sprawa przedstawia się w sprzeda-
ży tych dwóch kryptowalut. Przy sprzedaży należy zatem kierować 
się kursami każdej z wyżej wymienionych walut (oraz kryptowalut), 
a przy tym sprawdzić, która kombinacja jest dla inwestora najbar-
dziej korzystna (https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/
pieniadz-i-jego-znaczenia 2018). 

Wymienione wyżej funkcje są w pewnym sensie subiektywne, 
gdyż tak naprawdę wielu przedstawicieli doktryny mogłoby przed-
stawić dodatkowo jeszcze inne. Niemniej jednak, na potrzeby niniej-
szej pracy, to właśnie te funkcje wydają się być najbardziej istotne.

Kryptowaluty w polskim ustawodawstwie

Aktualnie jedyną definicją legalną kryptowaluty, jest ta zawar-
ta w artykule 2 ustęp 1 punkt 26 Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 723): „Ilekroć w ustawie jest mowa o: 26) wa-
lucie wirtualnej – rozumie się przez to cyfrowe odwzorowanie war-
tości, które nie jest: a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym 
przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji 
publicznej; b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustana-
wianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez po-
szczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące;  

c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 roku o usługach płatniczych; d) instrumentem finansowym w ro-
zumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 
finansowymi; e) wekslem lub czekiem – oraz jest wymienialne w ob-
rocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako 
środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane 
lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicz-
nego”.

Polski ustawodawca regulując kryptowaluty jedynie w powyż-
szym akcie normatywnym, stawia je w dość złym świetle. Jak bo-
wiem sama nazwa ustawy wskazuje, w pewnym sensie utożsamia 
je z możliwością popełnienia tak poważnych przestępstw jak pranie 
pieniędzy lub terroryzm. Nie podlega wątpliwości, że za pomocą 
kryptowalut oczywiście dochodzi do tego typu czynów zabronionych, 
lecz regulacje tylko w tym zakresie powodują jednoznaczne domy-
sły o niewłaściwym ich przeznaczeniu. Pewnego rodzaju negatywne 
podejście rządzących nastawione jest na zniechęcenie społeczeń-
stwa do korzystania z kryptowalut. Związane jest to przede wszyst-
kim z obostrzeniami prawa podatkowego na tej płaszczyźnie, ale 
i wszelkiego rodzaju kampaniami informacyjnymi Komisji Nadzoru 
Finansowego oraz Narodowego Banku Polskiego o nazwie Uważaj na 
kryptowaluty (https://uwazajnakryptowaluty.pl/ 2018). Największą 
grozę budziły jednak wśród inwestorów te pierwsze działania zwią-
zane z podatkami.

Jak wspomniano wcześniej, jedyne regulacje w zakresie krypto-
walut w polskim prawie znajdują się w ustawie o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Niemniej jednak, 
negatywne ich przedstawienie nie stoi na przeszkodzie temu, by 
państwo pobierało daniny publiczne od zysku z nich. Problem poja-
wia się jednak w przypadku sklasyfikowania kryptowalut w polskim 
prawie podatkowym, gdyż aktualne przepisy w żaden sposób ich nie 
regulują. Zamiast stworzenia nowej, odrębnej definicji, przyłączono 
je do praw majątkowych, z którymi związane są jeszcze inne obo-
wiązki. Tego typu zabieg sprawił, że poza podatkiem dochodowym, 
należałoby zapłacić również podatek od czynności cywilnoprawnych 
(PCC). Instrukcja rozliczania kryptowalut według Ministerstwa Finan-
sów wskazuje, że „umowa sprzedaży oraz zamiany kryptowaluty, sta-
nowiącej prawo majątkowe, podlega opodatkowaniu podatkiem od 
czynności cywilnoprawnych (PCC). W przypadku umowy sprzedaży 
obowiązek zapłacenia tego podatku w wysokości 1% wartości rynko-
wej nabywanego prawa majątkowego zbywanej kryptowaluty – do-
tyczy kupującego. Przy umowie zamiany, obowiązek zapłaty podatku 
w wysokości 1% wartości rynkowej prawa majątkowego, od którego 
przypada wyższy podatek – dotyczy solidarnie stron czynności. Wy-
łączona z opodatkowania PCC jest umowa sprzedaży lub zamiany 
kryptowalut objęta podatkiem VAT – w zakresie, w jakim podlega 
opodatkowaniu VAT lub jeżeli przynajmniej jedna ze stron czynno-
ści jest zwolniona z VAT, z tytułu dokonania tej czynności” (https://
www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomości/aktualnosci/mi-
nisterstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/skutki-po-
datkowe-obrotu-kryptowalutami-w-pit-vat-i-pcc 2018). Oznaczałoby 
to, że za każdym razem kupując bitcoina na przeznaczonej do tego 
giełdzie, należy zapłacić 1% jego wartości. Problem jednak polega na 
tym, że inwestor korzystając z takich platform wymiany kryptowalut, 
nie ma możliwości dowiedzieć się, od kogo je kupił oraz w jakiej 
ilości. Mógł bowiem nabyć 0,1 bitcoina od dziesięciu różnych osób, 
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operacje są możliwe do zweryfikowania. Nie można jednak tego 
powiedzieć o gotówce, która będąc w obiegu tak często zmienia 
swoich właścicieli, że jest ona praktycznie niemożliwa do namierze-
nia. Negatywne regulacje nie zablokują już i tak rozwiniętego rynku 
kryptowalut, a jeszcze bardziej mogą pogorszyć sprawę. Twórcy bo-
wiem będą starali się szyfrować dane, doprowadzając do ciągłego 
uniemożliwiania wykrycia danych transakcji. Poza samym aspektem 
wzmacniania zabezpieczeń, warto również wskazać na przykładzie 
Polski, jak złe regulacje, a raczej ich brak i uznaniowość urzędników, 
mogą zniechęcić inwestorów i właścicieli giełd. Najnowszy komu-
nikat największej polskiej giełdy kryptowalut – Bitbay, potwierdza 
wcześniejsze pogłoski mówiące o tym, że zmuszeni są oni zawiesić 
działalność w Polsce i przenieść się na Maltę. Warto wspomnieć, że 
wcześniej dostawali oni oferty dogodnych warunków prowadzenia 
działalności z kilku innych państw, takich jak Białoruś, Szwajcaria 
oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Analizując również regulacje 
i podejście rządzących do kryptowalut na świecie, Polska jest w nie-
chlubnej czołówce słynącej z najgorszych warunków do inwestycji 
i prowadzenia działalności w tym zakresie. 

Reasumując, istnieje taka szansa, że kryptowaluty w przyszło-
ści zastąpią tradycyjny pieniądz, gdyż spełniają one jego zasadnicze 
funkcje. Należy jednak przed tym wszystkim stworzyć korzystne 
przepisy, które umożliwią Polsce konkurowanie z innymi znaczącymi 
państwami. Inwestorzy nie chcą bowiem unikać podatków, lecz chcą 
jasnych regulacji, które będą realizowały zasadę pewności prawa. 
W przeciwnym razie kapitał, który mógłby zostać w Polsce, przenie-
sie się do państw umożliwiających im rozwój. 
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a taka sytuacja zmuszałaby inwestora do wypełnienia deklaracji 
PCC-3 do każdej transakcji. Ponadto, osoby korzystające z wahań 
kursu, dokonują częstych obrotów przy otrzymywaniu małych zy-
sków. Przykładowo, pewna osoba dokonując kilkuset operacji tego 
typu na bitcoinie dziennie, a osiągając z każdej z nich zysk około 50 
zł, mogła uzyskać dochód w wysokości 4 000 zł, gdzie samo PCC wy-
nosiło ponad 8 000 zł. Należałoby do tego doliczyć jeszcze podatek 
dochodowy od osób fizycznych, co jeszcze bardziej zmniejszałoby 
opłacalność tych inwestycji.

Poza samą formą opodatkowania, kolejną kontrowersyjną 
kwestią jest moment powstania obowiązku podatkowego. Do tej 
pory, większość interpretacji organów podatkowych oraz orzeczeń 
sądów, przedstawiały dość restrykcyjne stanowisko. Potwierdziła je 
również wspomniana już wyżej instrukcja Ministerstwa Finansów, 
z której można się dowiedzieć, że „obrót kryptowalutami generuje 
przychód m.in. w przypadku (https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-
-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/
asset_publisher/M1vU/content/skutki-podatkowe-obrotu-krypto-
walutami-w-pit-vat-i-pcc 2018):

1. Sprzedaży kryptowaluty (zamiany kryptowaluty na walutę 
tradycyjną, np. złotówki (PLN), euro (EUR), dolara amery-
kańskiego (USD);

2. Zamiany kryptowaluty na inną kryptowalutę, na towar lub 
na usługę. Zamianę kryptowaluty należy traktować jako 
formę jej odpłatnego zbycia, analogicznie jak zamianę ja-
kichkolwiek innych praw majątkowych, np. wierzytelności”.

Do tej pory, najkorzystniejsze orzeczenie przedstawił w dniu 9 
maja 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (sygn. 
akt I SA/Ol 201/18, CBOSA). Stwierdził on, że trudność obliczenia 
podatku z transakcji wymiany jednej kryptowaluty na drugą, unie-
możliwia prawidłowe rozliczenie. Problemem jest bowiem ustalenie 
konkretnej ceny danej kryptowaluty z określonego dnia i godziny, 
gdyż giełdy nie prowadzą tego typu szczegółowych danych. Według 
WSA w Olsztynie, obowiązek podatkowy istnieje dopiero wtedy, gdy 
dokona się wymiany kryptowaluty na walutę tradycyjną lub nabę-
dzie się określoną rzecz bądź usługę. Dopiero wtedy istnieje możli-
wość stwierdzenia realnej wartości danej kryptowaluty. Podkreślić 
należy, że powyższe komplikacje wynikają z wszelakich interpretacji 
organów podatkowych. Rozbieżności te jeszcze bardziej uzasadniają 
zatem potrzebę regulacji tej materii, mając oczywiście na względzie 
zarówno interes inwestorów, jak i interes państwa. 

 
Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że kryptowaluty posiadają zarówno spo-
rą ilość zalet, jak i wad. Przedstawione w niniejszej pracy fakty miały 
przede wszystkim za zadanie ukazać możliwość równego traktowa-
nia walut tradycyjnych (jak euro lub dolar amerykański), na równi 
z bitcoinem i innymi altcoinami. Przeciwnicy kryptowalut wskazują, 
że za ich pomocą można dokonywać zakupów wszelkiego rodzaju 
narkotyków, broni, ładunków wybuchowych oraz innych zabronio-
nych przedmiotów dostępnych w Internecie. Pojawia się jednak 
pytanie, czy tego samego nie można zakupić za pomocą gotówki? 
Ponadto, każda transakcja w obrocie kryptowalutami jest zapisa-
na w systemie blockchain. Oznacza to, że tak naprawdę wszystkie 

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
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Bitcoin is the first cryptographic currency and a break-
through that changed the financial market, becoming an effective 
alternative to traditional banking. The purpose of this article is to 
characterize and genesis of an innovative e-currency, as well as 
to refer to its current legal regulations. The results of the analy-
sis show that Bitcoin does not eliminate the current problems of 
the traditional currency, but also generates new threats for users. 
Despite the constant development of cryptocurrencies, as shown 
by current statistics, the future of Bitcoin is difficult to determine.

Keywords: Bitcoin, virtual currency, financial market.

Bitcoin stanowi pierwszą walutę kryptograficzną. Spowo-
dował również przełom, który odmienił rynek finansowy, stając 
się efektywną alternatywą dla tradycyjnej bankowości. Celem 
niniejszego artykułu jest charakterystyka oraz geneza innowacyj-
nej e-waluty, a także odwołanie się do jej aktualnych uregulowań 
prawnych. Wyniki analizy pokazują, że bitcoin nie eliminuje bie-
żących problemów tradycyjnej waluty generując nowe zagrożenia 
dla użytkowników. Pomimo ciągłego rozwoju kryptowaluty, na co 
wskazują aktualne statystyki, przyszłość bitcoina jest trudna do 
określenia.

Słowa kluczowe: bitcoin, wirtualna waluta, rynek finansowy.
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Obserwowany w ostatnich latach postęp w informatyzacji spo-
łeczeństw prowadzi do transferu coraz większej liczby aspektów 
codziennego życia w sferę wirtualnej rzeczywistości. Proces ten spo-
wodował pojawianie się wielu nieznanych wcześniej zjawisk, również 
tych związanych z gospodarką. Jednym z innowacyjnych wytworów 
myśli ludzkiej, istniejących wyłącznie w rzeczywistości wirtualnej, jest 
instrument nazwany kryptowalutą, za którą uznaje się bitcoina. Jest 
on pierwszą i jednocześnie najsilniej rozpowszechnioną e-walutą. W za-
łożeniu ma on być podmiotem wyróżniającym się niezależnością od 
banków centralnych, a jego wartość kształtowana ma być wyłącznie na 
podstawie mechanizmów rynkowych (Dopierała, Borodo 2014).

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie pojęcia i genezy wir-
tualnego pieniądza oraz powołanie się na jego wyzwania i zagrożenia 
związane z funkcjonowaniem na rynku finansowym. Przytoczone 
zostały główne aspekty prawne regulujące rynek bitcoina w Unii Eu-
ropejskiej. Kwintesencję stanowią odwołania do aktualnych danych 
statystycznych, świadczących o permanentnym rozwoju wirtualnej 
waluty oraz gwałtownym podwojeniu zysków przez inwestorów.

 
Pojęcie i geneza bitcoina

Teoretyczne uzasadnienie powstania wirtualnej waluty opiera 
się na założeniach szkoły austriackiej, skoncentrowanej na cyklach 
koniunkturalnych oraz teorii pieniądza. Przedstawiciele tego nurtu 
uważali, że interwencje walutowe są powodem występowania cykli 
koniunkturalnych, natomiast nadmierna ekspansja kredytowa spo-
wodowana rezerwą częściową prowadzi do wzrostu podaży pienią-
dza i sztucznie obniża stopy procentowe (Chrabonszczewska 2013). 
Jest to sygnał dla przedsiębiorców, którzy podejmują decyzje często 

niezgodne z preferencjami konsumentów, co może prowadzić do 
upadku przedsiębiorstwa. Ważną publikację dotyczącą teorii pienią-
dza stanowi książka Friedricha Hayeka, w której postuluje on likwi-
dację monopolu państw dotyczącego emisji pieniądza (Hayek 1990). 
Autor sugeruje, iż banki handlowe powinny posiadać prawo do emi-
sji nieoprocentowanych certyfikatów uwarunkowanych ich własny-
mi markami handlowymi. Równie istotna praca Jesusa de Soto pro-
ponuje wprowadzenie koncepcji free banking de Soto, promującej 
wolny handel i swobodę usług finansowych, co stanowić ma kres in-
gerencji państwa oraz banków centralnych w jego emisję i kontrolę 
wartości (Soto 2009). Nadmieniona idea zawiera propozycję zastą-
pienia pieniądza papierowego złotem, ustanowienia systemu wolnej 
bankowości oraz likwidacji banku centralnego. Powyższe postulaty 
odzwierciedliły swoje działanie w systemie pieniądza wirtualnego, 
czyli waluty funkcjonującej jedynie w obiegu bezgotówkowym. Za 
pierwotne źródło przyjmuję się sytuację Japonii, w której z uwagi 
na brak banknotów o nominale 10 tysięcy jenów – w ciągu każdego 
roku fiskalnego bank centralny Japonii wypuszcza na rynek ponad 
miliard nadmienionych banknotów (http://www.rzeczpospolita.pl/
Finanse/304209911-Przyszlosc-bankowosci-to-wirtualny-pieniadz.
html 2018).W tym kontekście bitcoin rozumiany jest jako właści-
wy punkt wyjścia do likwidacji monopolu emisji pieniądza banków 
centralnych (Chrabonszczewska 2013). Równocześnie ma stanowić 
zaprzeczenie dla obecnego pieniądza opartego na częściowej rezer-
wie oraz nawiązywać do dawnego złotego standardu. 

Bitcoin jest formą cyfrowej waluty, tworzonej i przetrzymywa-
nej elektronicznie. Powstał w 2009 roku, a jego twórcą jest Satoshi 
Nakamoto (https://www.xtb.com/pl/bitcoin-kb 2018). Dzięki kilku 
istotnym funkcjom stanowi jedną z największych innowacji finanso-
wych na przestrzeni ostatnich lat. Należą do nich (https://www.xtb.
com/pl/bitcoin-kb 2018): 
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• bezpieczeństwo – informacje odnośnie transakcji przepro-
wadzonych za pomocą bitcoina są zaszyfrowane za pomocą 
technologii zwanej blockchain. Sposób jej działania oraz per-
manentnej weryfikacji jest stabilny;

• szybkość – płatności w bitcoinie są realizowane interneto-
wo. W procesie transferu środków nie ma znaczenia odle-
głość miejsca, do którego wysyłane są pieniądze, a transak-
cja odbywa się bez pośredników. Przelewy bitcoina nie mają 
ograniczeń w postaci dni tygodnia czy świąt, środki można 
wysłać 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Trans-
akcje zatwierdzane są praktycznie co 10 minut; 

• niskie koszty – obecnie pod względem kosztów transfe-
ru środków bitcoin uważany jest za tańszą alternatywę, 
w szczególności dla większych kwot. Jest to spowodowane 
brakiem pośredniczenia banków; 

• anonimowość – założenie rachunku w tej kryptowalucie nie 
wymaga żadnych formalności, a konta są anonimowe. Jedy-
ne co użytkownik otrzymuje do rachunku to login złożony 
z 54 znaków i hasło;

• decentralizacja – informacje na temat stanów kont bitcoina 
znajdują się jednocześnie w wielu miejscach na ziemi w tej 
samej postaci. Czyni to go jeszcze bardziej bezpiecznym, np. 
w porównaniu do tradycyjnych banków, które mają scentra-
lizowany system baz danych; 

• ograniczona ilość – zgodnie z założeniami twórców do roku 
2140 powstanie 21 000 000 bitcoina (w przybliżeniu). Na 
chwilę obecną do obiegu trafiło już około 16 500 000 bitco-
ina, jednak tempo z jakim kolejne bitcoiny będą wprowadza-
ne na rynek może się zmniejszać.

Powyższe czynniki w głównej mierze wpłynęły na popularność 
innowacyjnej waluty, czego odzwierciedlenie można znaleźć w jego 
wzrastającej wartości rynkowej.

Według definicji Stephena Chapmana „bitcoin jest glo-
balnym zdecentralizowanym wirtualnym pieniądzem” (Chap-
man 2011: 44). Oznacza to niezależność od banków, rządów  
i instytucji, co jest podstawą bezpieczeństwa i wolności. W prze-
ciwieństwie do tradycyjnych, fizycznych walut jak euro czy dolary, 
bitcoin nie jest drukowany, a więc nie przyjmuje formy fizycznej. 
Bitcoin jest natomiast systemem tworzonym przez informatyków na 
całym świecie, z wykorzystaniem programów rozwiązujących pro-
blemy matematyczne (https://www.xtb.com/pl/bitcoin-kb 2018).

Bitcoin stanowi także płynny środek wymiany, którym 
obecnie można płacić za coraz większą ilość rzeczy. Jest do-
stępny z każdego miejsca, które ma połączenie z Internetem  
z ominięciem banków i pośredników, jak również kosztownych pro-
wizji, limitów i ograniczeń. Kolejną zaletą wirtualnego pieniądza jest 
brak konieczności wypełniania małych druków w banku czy na po-
czcie, istotna jest jedynie znajomość adresu bitcoina. 

Warto również odwołać się do instytucji banku w kontekście 
znaczącej różnicy między kryptowalutami, a fizyczną gotówką. Misją 
banku centralnego jest stabilizacja własnej waluty. Może on zwięk-
szyć podaż pieniądza, aby pokryć państwowe długi, tym samym do-
prowadzając do dewaluacji waluty. Jednakże w przypadku cyfrowej 
waluty – to bitcoin sam w sobie jest bankiem. Niezależna księga 
rozliczeniowa zawiera informacje o stanie własności wszystkich 

użytkowników oraz historię transakcji między nimi (https://www.
xtb.com/pl/bitcoin-kb 2018). Aby otworzyć konto z kryptowalutą 
wystarczy pobrać specjalną aplikację, a następnie wygenerować lo-
gin i hasło. Konto każdego użytkownika jest całkowicie anonimowe.

Prawne aspekty funkcjonowania
 innowacyjnej waluty

Stosunek władz poszczególnych państw świata do wa-
lut kryptograficznych, w tym również do bitcoina, nie jest jesz-
cze jednoznacznie zdefiniowany. Zjawisko jest na tyle nowe  
i innowacyjne, że większość państw nie posiada aktualnie odpo-
wiednich aktów prawnych odnoszących się bezpośrednio do bitco-
ina (Dopierała, Borodo 2014). Jednakże w części państw organy nad-
zorcze wydały stosowne oświadczenia określające status bitcoina 
w ramach istniejącego ustawodawstwa.

Polskie Ministerstwo Finansów określiło warunki dla bitcoina 
w świetle obowiązujących aktów prawnych (Dopierała, Borodo 
2014: 3-4): 

• Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo Dewizowe (Dz.U. 
z 2002 r. nr 141, poz. 1178);

• Ustawy z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych in-
strumentach płatniczych (Dz.U. z 2002 r. nr 169, poz. 1385); 

• Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz.U. z 2010 r. nr 211, poz. 1384 ze zm.). 

• Ustawy z dnia 19 lipca 2011 roku o usługach płatniczych 
(Dz.U. z 2011 r. nr 199, poz. 1175 ze zm.).

Analiza powyższych aktów prawnych doprowadziła Minister-
stwo Finansów do wniosku, że w Polsce funkcjonowanie oraz obrót 
kryptowalutami jest legalny. Jednakże w świetle polskiego prawa, 
waluty kryptograficzne, w tym bitcoin, z uwagi na brak powszech-
nej akceptowalności, nie mogą być uznane za waluty krajowe lub 
zagraniczne, ani też za krajowe bądź zagraniczne środki płatnicze 
(Dopierała, Borodo 2014). Waluty kryptograficzne nie mieszczą się 
także w kategorii pieniądza elektronicznego oraz instrumentu finan-
sowego. Zgodnie z powyższym, transakcje zawierane przy wykorzy-
staniu walut kryptograficznych nie mogą być nazywane transakcjami 
płatniczymi, ponieważ do tej kategorii zalicza się wyłącznie wpłatę, 
wypłatę lub transfer środków pieniężnych (https://www.senat.gov.
pl/ 2018).

Nastawienie instytucji nadzorczych innych państw jest urozma-
icone. Część odnosi się do walut kryptograficznych pozytywnie, ale 
z oznaką nieufności. Przykładem mogą być Niemcy, gdzie pomimo 
nieuznania bitcoina za walutę, został on sklasyfikowany przez Mini-
stra Finansów jako „pieniądz prywatny”, należący według niemiec-
kiego prawa do kategorii jednostek rozliczeniowych (http://www.
frankschaeffler.de/ 2018). Zgodnie z niemieckim prawem bitcoin jest 
więc środkiem płatniczym.

Istnieją również kraje, w których na obrót bitcoinem zostały 
nałożone znaczne ograniczenia. The People’s Bank of China w dniu 
5 grudnia 2013 roku poinformował, że na terenie Chińskiej Republiki 
Ludowej zabrania się instytucjom finansowym dokonywania wycen 
w bitcoinie, a także kupowania i sprzedawania wirtualnej waluty 
oraz związanych z nią instrumentów (http://www.bloomberg.com 
2018). Podobne utrudnienia zostały wprowadzone przez banki cen-
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tralne Jordanii oraz Libanu (http://www.bloomberg.com 2018). 
Organy państwowe USA oraz Rosji zwracają natomiast uwagę, że 
wysoka anonimowość wiążąca się z płatnościami przy pomocy bit-
coina może prowadzić do wykorzystywania tego instrumentu w pro-
cederze prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, 
a także handlu towarami nielegalnymi, takimi jak broń oraz narko-
tyki (http://www.coindesk.com 2018). 

Globalny charakter walut kryptograficznych determinuje ko-
nieczność ustosunkowania się do nich przez forum międzynarodo-
we, m.in. przez Unię Europejską. Komisja Europejska ogłosiła pla-
ny wobec regulacji cyfrowych walut, związane z uregulowaniami 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, ang. 
Anti-Money Laundering (AML) — dotyczące wszystkich działań po-
dejmowanych przez organizacje świadczące usługi finansowe ma-
jących na celu wyeliminowanie zjawiska prania brudnych pieniędzy 
(http://prawo.io/zblizaja-sie-nowe-regulacje-dla-bitcoina-w-unii-eu-
ropejskiej/ 2018). Regulacje AML nakładają na niektóre podmioty, 
m.in. banki, obowiązki rejestracji transakcji, identyfikacji i weryfi-
kacji klientów czy raportowania instytucjom państwowym określo-
nych informacji. Obecnie firmy zajmujące się kryptowalutami, w tym 
giełdy, nie podlegają tym regulacjom. Polskie przepisy są jednak nie-
rzadko dwuznaczne i wątpliwe, co powoduje m.in. konflikty z banka-
mi utrzymującymi niektórym giełdom rachunki bankowe. Jednakże 
Komisja proponuje, aby do katalogu tzw. instytucji obowiązanych 
włączyć giełdy wymiany cyfrowych walut (http://prawo.io/zblizaja-
-sie-nowe-regulacje-dla-bitcoina-w-unii-europejskiej/ 2018). Nie ma 
jednak wątpliwości, że w głównej mierze chodzi o wprowadzenie 
obowiązku identyfikacji i weryfikacji użytkowników giełd.

Perspektywa e-waluty

Bitcoin uważany jest za przełomową technologię, która zmieni 
świat finansów, tak jak e-mail zmienił sposób komunikacji między 
ludźmi. Wartość bitcoina zależy od jego popularności, użyteczności, 
trudności wydobycia. Im większa jest społeczność bitcoinowa i im 
więcej jest jego użytkowników, tym większa jego wartość. W ciągu 5 
ostatnich lat liczba użytkowników wzrosła do kilku milionów i stale 
rośnie w tempie wykładniczym (http://bitcoin.pl/o-bitcoinie/co-to-
-jest-bitcoin 2018). 

Przyjmuje się, że główne zalety bitcoina leżą w jego zdecentrali-
zowanej naturze i wynikającego z tego bezpieczeństwa systemu oraz 
niskich kosztach transakcyjnych, natomiast użytkowanie tej waluty 
niesie ze sobą wiele zagrożeń dla oficjalnych systemów walutowych. 
W tym miejscu warto zaznaczyć, że znaczny wzrost upowszechnienia 
bitcoina może spowodować zachwianie światowej gospodarki i sy-
temu finansowego, a zwłaszcza systemu bankowego i budżetowego 
(Chrabonszczewska 2013). Na taką reorientację nie mogą pozwolić 
zadłużone rządy państw, które bez wątpienia mogą uznać bitcoina 
za produkt niewygodny i powodujący straty w systemie bankowym. 
Również banki prywatne, które posiadają większość rezerw waluto-
wych, mogą bardzo łatwo zlikwidować ten rynek poprzez właściwą 
interwencję. Rządy natomiast mają możliwość wyłączenia Internetu 
i cały mechanizm kreacji e-waluty nie będzie możliwy do urucho-
mienia. 

Pozytywnym sygnałem jest zarejestrowanie w kwietniu 2012 
roku największej platformy handlowej bitconica jako oficjalnego 

dostawcy usług finansowych, zgodnie z prawem Nowej Zelandii 
(http://bitcoin.pl/o-bitcoinie/co-to-jest-bitcoin 2018). Oznacza to, 
że platforma ta wyszła z szarej strefy, co wiąże się również z wy-
chodzeniem bitcoina z nieoficjalnego obiegu. Pomimo tego, rynek 
kryptowaluty wciąż nie daje poczucia bezpieczeństwa. Jeden duży 
inwestor może łatwo zmienić jego kurs, co jest wynikiem bardzo 
płytkiego rynku.

W związku z powyższymi pozytywnymi i negatywnymi przeja-
wami użytkowania bitcoina, trudno obiektywnie ocenić przyszłość 
tej e-waluty. Jej powodzenie zależy od spełnienia wielu wzajem-
nie powiązanych warunków, których realizacja potrwać może 
wiele lat (Chrabonszczewska 2013). Niezbędny aspekt stanowi 
ciągła dostępność Internetu, zwłaszcza w krajach rozwijających 
się. Językiem używanym w programach komputerowych jest język 
angielski, którego znajomość w świecie nie jest rekordowo roz-
powszechniona (https://businessinsider.com.pl/finanse/waluty/
czym-jest-bitcoin-kto-go-stworzyl/66j43k0 2018). Niezwykle istot-
ny jest również zdecentralizowany system sieci i system kodów 
gwarantujących bezpieczeństwo transakcji oraz szybki rozwój licz-
by transakcji w bitcoinie, który jest gwarantem utrzymywania war-
tości internetowej waluty opartej na zaufaniu do tego pieniądza 
(Chrabonszczewska 2013). Konieczna jest także odpowiednia sieć 
powiązań pomiędzy ostatecznymi użytkownikami a serwerami, 
które zarządzają łańcuchem bloków bitcoina. Warto nadmienić, że 
wraz ze wzrostem obiegu tej waluty niezbędne jest profesjonalne 
zarządzanie systemem obliczeń, który powinien być usprawniony 
dzięki wprowadzeniu clearingu, czyli formy rozliczeń finansowych, 
pomiędzy podmiotami gospodarczymi stosowaną w przypadku 
wzajemnego zadłużenia stron (https://mikroporady.pl/pomocne-
-definicje/285-clearing.html 2018).

Pomimo tych niedogodności w styczniu 2017 roku cena bit-
coina przekroczyła 1 000 dolarów amerykańskich po raz pierwszy 
od trzech lat (https://bitbay.net/pl/kurs-walut/kurs-bitcoin-usd 
2018). Dla porównania – pierwsza giełda bitcoina powstała w paź-
dzierniku 2009 roku — za 1 dolara amerykańskiego (dalej USD) 
można było zakupić wówczas 1 309,02 bitcoina (dalej BTC) (ht-
tps://bitbay.net/pl/kurs-walut/kurs-bitcoin-usd 2018). W listopa-
dzie 2017 roku cena przekroczyła 7 900 dolarów, co związane było 
z zaakceptowaniem przez Japonię bitcoina jako legalnej metody 
płatności oraz z hard forkiem bitcoina, polegającej na rozwidle-
niu łańcucha bloków, aby stwierdzić który z nich jest krótszy, tzn. 
kopalnie przestają go wydobywać (https://kryptowaluty.info.pl/
co-to-jest-fork-hard-fork-soft-fork/ 2018). Każdy, kto miał przed 
podziałem na swoim koncie bitcoiny dostawał taką samą ilość Bit-
coin Cash. Wzbudziło to zainteresowanie inwestorów ze względu 
na możliwość potencjalnego podwojenia zysków. W październiku 
2017 roku nastąpił kolejny hard fork, w wyniku którego wyłonił 
się Bitcoin Gold (tzw. złoty bitcoin – nowa kryptowaluta powstała 
w wyniku hard forka) (https://kryptopomocnik.pl/bitcoin-gold-
-kompendium/ 2018). W okresie listopad-grudzień 2017 roku me-
dia zainteresowały się tematem walut cyfrowych, docierając do 
inwestorów odnoszących olbrzymie zyski na giełdzie. Rynek kryp-
towalut odnotował niespotykane dotąd wzrosty — w rekordowym 
momencie cena za jeden BTC wynosiła około 20 000 USD. W stycz-
niu 2018 roku wartość rynkowa bitcoina wyniosła 234 139 132 
389 USD (https://bitbay.net/pl/kurs-walut/kurs-bitcoin-usd 2018). 
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Cena bitcoina rośnie w nieprawdopodobnym tempie. W 2017 
roku wzrost najpopularniejszej kryptowaluty wynosił już około 277% 
(https://blog.targeto.pl/kryptowaluty/bitcoin-banka-spekulacyjna-
-czy-okazja-inwestycyjna/ 2018). Widząc takie zyski, inwestorzy 
lokują dalej pieniądze w tej walucie wierząc, że wzrosty okażą się 
trwałe. Przewiduje się, że w momencie akceptacji kryptowaluty jako 
środka płatniczego i przy rosnącej popularyzacji transakcji krypto-
walutowymi, będzie rósł popyt na bitcoina (https://blog.targeto.pl/
kryptowaluty/bitcoin-banka-spekulacyjna-czy-okazja-inwestycyjna/ 
2018). Razem z rosnącym popytem, będzie zaś rósł jego kurs.

Podsumowanie

Bitcoin, będący pionierską technologią, posiada obecnie do-
minującą pozycję na rynku, stając się alternatywą dla tradycyjnego 
pieniądza. Duże znaczenie dla realizacji funkcji transakcyjnej tego 
instrumentu mają niewątpliwie jego silne strony, szczególnie szyb-
kość transakcji, niskie koszty transferu środków, wysoki stopień ano-
nimowości użytkowników oraz ochrona kryptowaluty przed inflacją 
(Dopierała, Borodo 2014). 

Bitcoin rozwiązuje problem długich i kosztownych przelewów 
krajowych i międzynarodowych, nawet tam, gdzie tradycyjna ban-
kowość jest dość ograniczona. Ukazane regulacje prawne wskazują, 
że możliwa jest rewolucja ram prawnych kryptowalut w Unii Eu-
ropejskiej i państwach członkowskich, czego skutkiem może być 
wprowadzenie licencjonowania i nadzoru nad giełdami kryptowalut. 
Postępujący rozwój rynku świadczy o przewadze silnych stron bit-
coina nad jego słabościami. Trudno jednak określić jaka przyszłość 
czeka tę wirtualną walutę, gdyż system nie jest pozbawiony wad, 
w wyniku których narażony jest na poważne zagrożenia. 

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
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Wstęp

Nieustanny postęp w informatyzacji społeczeństw powoduje 
przenoszenie licznych aspektów codziennego życia w rzeczywistość 
wirtualną. Prowadzi to, do powstawania nieznanych wcześniej zja-
wisk, nawet w sferze gospodarki. Jednym z takich wytworów, które 
istnieją wyłącznie w rzeczywistości wirtualnej są kryptowaluty, inaczej 
zwane walutami kryptograficznymi, elektronicznymi, bądź wirtualny-
mi. Najsilniej rozpowszechnioną kryptowalutą, a zarazem pierwszą 
jaka powstała, jest tzw. bitcoin. Założeniem jego funkcjonowania 
był brak jakiejkolwiek kontroli administracyjnej, niezależność od 
banków centralnych oraz kształtowanie kursu na postawie mecha-
nizmów rynkowych (Zacharzewski 2014). Ostatnie dwudziestolecie 
charakteryzuje się nasileniem procesów globalizacji i liberalizacji ryn-
ku finansowego na świecie. W dużym stopniu stało się to możliwe 
za sprawą rozwoju nowoczesnych technologii, za pomocą, których 
nastąpiła szybka informatyzacja rynku. W konsekwencji wyodrębnił 
się segment alternatywnych instrumentów oraz usług finansowych, 
gdzie kupno i sprzedaż odbywa się w Internecie w skali globalnej. Ze 
względu na prostotę, szybkość, a także niski koszt standardem stała 
się bezgotówkowa wymiana walutowa dokonywana z udziałem por-
tali walutowych, które wykorzystują bankowość elektroniczną. Jednak 
nowością pozostaje doknywanie płatności za pomocą tzw. systemu 
P2P (ang. peer-to-peer). Jest to model komunikacji występujący w sie-
ci komputerowej, który zapewnia użytkownikom połączonym tą siecią 

równorzędne prawa w wymianie plików. Powyższe założenia tworzą 
wirtualną walutę nazywaną bitcoin. W związku z ostatnim kryzysem 
finansowym z lat 2007-2009, waluty wirtualne zaczęto postrzegać 
jako alternatywę dla walut tradycyjnych, nie jako eksperymentalną 
usługę internetowych płatności (Perez, Urbaniak 2013). Podstawowy 
problem, jaki występuje w przypadku omawiania bitcoina, pojawia się 
już w momencie próby jego zdefiniowania. Nomenklatura odnosząca 
się do bitcoina nie jest jeszcze wszechstronnie ustalona w niekwestio-
nowany ogólnie sposób (Zacharzewski 2014).

Trudno przyjąć jednolitą definicję bitcoina. W publikacjach 
zajmujących się tą tematyką jest on ujmowany jako ekwiwalent 
pieniądza, towar, nieregulowany pieniądz wirtualny, specyficz-
ny rodzaj pieniądza cyfrowego. Definicji wskazanej kryptowa-
luty, jest tak wiele, jak ich autorów. Słownik oksfordzki wskazu-
je, że bitcoin to towar spekulacyjny (Oxford Wordpower 2018).  
Jednak nie oznacza to, że w tym celu powstał, bowiem jego speku-
lacyjny charakter wynika z kilku powodów, do których należą (Przy-
łuska-Schmitt 2016): 1) ograniczona liczba jednostek uczestnictwa; 2) 
płytkość rynku; 3) wzmożona aktywność spekulantów; 4) poszukiwa-
nie przez inwestorów sposobów lokowania kapitału.

Niewątpliwie, bez względu na przyjmowaną definicję należy 
stwierdzić, że bitcoin nie jest pieniądzem, bowiem nie spełnia jego 
podstawowej cechy, jaką jest powszechna akceptowalność. Mimo 
że liczba osób posługujących się nim w celu rozliczania płatności 
nieustannie rośnie, to jego użytkownicy stanowią niewielką część 

More than 500 different virtual currency systems are current-
ly used in transactions concluded on the Internet, of which the bit-
coin system is by far the most popular. However, cryptocurrencies 
remain in the continuous experimental phase. They are constantly 
subjected to analysis and legal regulations are gradually being de-
veloped in terms of their turnover. The article was devoted to one 
of the new elements of virtual reality, bitcoin. The main objective 
of the study is a comparative analysis of the advantages and disad-
vantages of the indicated electronic currency. The issue of the arti-
cle was included in the individual points in which the issues of the 
nature of bitcoin as one of cryptocurrencies, the rules for conduct-
ing transactions with its participation and characteristic features 
that differentiate it from the traditional currency were addressed.

Keywords: bitcoin, cryptocurrency, virtual currency, electronic cur-
rency.

W transakcjach zawieranych w Internecie wykorzystuje się 
obecnie ponad 500 różnych systemów walut wirtualnych, z których 
zdecydowanie najbardziej popularnym jest system bitcoina. Krypto-
waluty pozostają jednak w ciągłej fazie eksperymentalnej. Nieustan-
nie poddaje się je analizie oraz stopniowo tworzone są regulacje 
prawne w zakresie ich obrotu. Artykuł został poświęcony jednemu 
z nowych elementów rzeczywistości wirtualnej, jakim jest bitcoin. 
Głównym celem opracowania jest analiza porównawcza zalet oraz 
wad wskazanej waluty elektronicznej. Problematyka artykułu została 
zawarta w poszczególnych punktach, w których poruszono kwestie 
istoty bitcoina jako jednej z kryptowalut, zasad przeprowadzania 
transakcji z jej udziałem oraz charakterystycznych cech różniących 
ją od waluty tradycyjnej. 

Słowa kluczowe: bitcoin, kryptowaluta, waluta wirtualna, waluta 
elektroniczna.
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społeczeństwa (Piotrowska 2014). Bitcoin to dzieło osoby (lub grupy 
osób) o pseudonimie Satoshi Nakamoto, która przedstawiła go światu 
w styczniu 2009 roku, poprzez opublikowanie na stronie internetowej 
www.bitcoin.org instrukcji o nazwie Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic 
Cash System. Według Satoshi Nakamoto bitcoin jest systemem pie-
niądza elektronicznego, który funkcjonuje w ramach modelu płatności 
peer-to-peer, łączącego dwie strony transakcji bez udziału instytucji 
finansowych. Inaczej mówiąc bitcoin to pomysł na nową formę pie-
niądza, natomiast do kontroli jego emisji oraz obrotu wykorzystuje 
się kryptografię, wyłączając z niej banki centralne i instytucje nadzoru 
finansowego (www.bitcoin.pl 2018). Wskazana definicja umożliwia 
spojrzenie na bitcoina, z co najmniej dwóch punktów widzenia. Powo-
duje to, że omawiana forma pieniądza może być różnie interpretowa-
na. W literaturze przedmiotu, z jednej strony podkreśla się, że bitcoin 
stanowi usługę świadczoną w Internecie, umożliwiającą dokonywanie 
płatności wirtualnym pieniądzem za zakupione różnego rodzaju towa-
ry oferowane przez sklepy internetowe, akceptujące ten rodzaj płat-
ności. Zwolennicy tego podejścia wskazują zalety systemu peer-to-pe-
er i opierają się na podobieństwie bitcoina do wysyłania wiadomości 
pocztą elektroniczną. Jednak nie zwracają uwagi, że konsekwencją 
utożsamiania bitcoina z usługą może okazać się konieczność uiszcza-
nia podatku VAT z tytułu sprzedaży monet. Z drugiej strony istnieją 
również opinie według, których bitcoin jest alternatywną i wirtualną 
walutą, ponieważ nie ma fizycznych cech, jednak posiada swój symbol 
(BTC lub XTB oraz B – są to symbole nieoficjalne). Na korzyść tego 
założenia przemawia również wymienialność na waluty tradycyjne, tj. 
dolara, amerykańskiego, funta brytyjskiego oraz euro. Jednak z dru-
giego punktu widzenia w odróżnieniu od wskazanych walut, wartość 
bitcoina nie opiera się na żadnym kruszcu czy wiarygodności państwa, 
lecz na zaufaniu internetowej społeczności, posługującej się nim, tym 
samym regulującej wobec siebie wzajemne zobowiązania. Różnice 
w postrzeganiu znaczenia oraz definicji bitcoina zależą w dużym stop-
niu od interpretującej osoby, bowiem informatycy najprawdopodob-
niej dostrzegają techniczną stronę funkcjonowania wirtualnej waluty, 
którą będą definiować jako system komunikacji internetowej, umożli-
wiający wymianę danych pomiędzy użytkownikami Internetu. Jednak 
ekonomiści czy finansiści spoglądają na zjawisko jako na wirtualną 
walutę, będącą przedmiotem spekulacji, która umożliwia osiągnięcie 
zysku bądź straty (Perez, Urbaniak 2013). Rynek kryptowalut wciąż 
pozostaje w fazie rozwoju. Każdego dnia powstają nowe waluty, które 
wyróżniają się wśród innych swoimi unikalnymi cechami. Z kolei wa-
luty elektroniczne, funkcjonujące na rynku od lat, nieustannie ulegają 
zmianom, usprawniającym ich funkcjonowanie. Podobnie zmieniają 
się uwarunkowania prawne prowadzenia działalności z nimi związa-
nej. Polskie władze są sceptycznie nastawione do usankcjonowania 
obrotu kryptowalutami, jednak ze względu na szybko powiększającą 
się ilość bitcoina w obiegu oraz aktualność tematu w dyskusjach pu-
blicznych, istnieje szansa, że polskie władze ustosunkują się choćby 
do kwestii opodatkowania transakcji wykorzystującej kryptowaluty 
(Piech 2017).  

Zasady przebiegu transakcji opartej na bitcionie

Jak zostało wcześniej wskazane opis bitcoina po raz pierwszy 
został podany przez osobę lub grupę osób o pseudonimie Satoshi 
Nakamoto, która określiła system tworzenia oraz zasady jego 

funkcjonowania. Krypotwaluty to relacje węzłów tworzonych 
w sieci peer to peer, które przypisane są do tzw. portfeli 
użytkowników, dzięki którym następuje ich tworzenie. Proces 
kreowania wartości portfeli, będących w posiadaniu użytkownika, 
jest rozproszony oraz zdecentralizowany, co więcej bazuje na 
zaszyfrowanym elektronicznym systemie księgowym. Tym samym 
przechowuje informacje o stanie posiadanych bitmonet, będących 
umownymi jednostkami tezauryzacyjnymi. Przeprowadzenie transakcji 
z wykorzystaniem bitcoina rozpoczyna się od momentu utworzenia 
przez użytkownika sieci portfela peer-to-peer. Do każdego portfela 
przypisane są klucze publiczne, składające się z 34 znaków, które 
służą jako adresy i klucze prywatne, niezbędne do autoryzacji 
transakcji. Co ważne, adresy nie zawierają informacji o ich 
właścicielu. W sytuacji, gdy użytkownik kryptowalty zechce zapłacić, 
czy też przekazać część swoich bitmonet, musi podać adres portfela, 
na którym tworzone jest odpowiednie saldo. Transakcja nie będzie 
ogłoszona publicznie, dopóki nie zostanie dodana do utrzymywanej 
chronologicznej listy wszystkich transakcji, nazywanej łańcuchem 
bloków. Schemat przebiegu ciągu transakcji za pomocą bitcoina 
znajduje się na rysunku 1.

Rysunek 1. Przebieg ciągu transakcji z wykorzystaniem bitcoina

Źródło: Dopierała, Borodo 2014.

Każdy użytkownik wirtualnej monety wykonuje transakcję, 
potwierdzoną prywatnym kluczem, natomiast transakcją jest prze-
syłanie określonej wartości pomiędzy adresami. Każda z potwier-
dzonych przez użytkownika bitmoneta zostaje zapisana na saldzie 
w portfelu. Do weryfikacji ilości bitmonet na koncie danego użyt-
kownika służy łańcuch bloków. Spójność oraz jego chronologiczny 
ciąg oparty jest na dowodach wykonanych działań zwanych jako 
Proof of Work (PoW) w celu zapobieżenia podwójnemu wydaniu 
środków, bądź fałszerstwu. Portfel, na którym następuje zapisywanie 
stanu bitmonet zabezpieczony jest prywatnym kluczem użytkowni-
ka, przypisanym do każdego adresu. Składa się z zaszyfrowanych, 
tajnych danych. Ważną częścią składającą się na proces przekazy-
wania bitmonet jest złożenie podpisu, ponieważ zapobiega mody-
fikacjom procesu przez nieupoważnione osoby. Taka forma zabez-
pieczenia w łańcuchu bloków zawiera przebieg wszystkich transakcji 
od adresu emitenta do aktualnego posiadacza, w związku z czym 
niemożliwe jest ponowne wydanie tej samej monety.

Każda transakcja wykonywana pomiędzy użytkownikami zo-
staje potwierdzona przez sieć peer-to-peer w procesie wydobycia, 
inaczej procesowania, który jest rozproszonym systemem przeliczeń, 
potwierdzającym oczekujące transakcje. Wydobycie może być uwa-
żane za pewnego rodzaju współzawodnictwo. Nowe bitmonety są 
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losowo przydzielane użytkownikom udostępniającym sieci moc ob-
liczeniową. Prawdopodobieństwo otrzymania nagrody, w postaci 
nowych bitmonet wzrasta wraz ze wzrostem udziału udostępnionej 
przez użytkownika mocy obliczeniowej, w ogólnej mocy obliczenio-
wej, którą dysponują węzły sieci. Przydzielanie bitmonet następuje 
po spełnieniu warunku określanego jako rozbicie bloku. Jest on ge-
nerowany co 10 minut, natomiast jego rozbicie równoznaczne jest 
z rozwiązaniem zagadki kryptograficznej. Co 2016 bloków następuje 
rekalkulacja zagadki, która ma na celu dostosowanie trudności do 
aktualnej mocy obliczeniowej sieci. Ograniczona liczba monet, wy-
emitowanych do systemu powoduje presję deflacyjną, jakiej pod-
dany jest bitcoin. Ze względu na specyficzną konstrukcję systemu 
żadna osoba czy organizacja nie ma wpływu na zwiększenie ilości 
bitmonet funkcjonujących w systemie. Ograniczona podaż bitcoina 
przy jednoczesnym zakładanym wzroście popytu ma prowadzić do 
systematycznego wzrostu jego wartości. W celu uniknięcia sytuacji 
utraty płynności projektanci systemu zdecydowali, że 1BTC dzieli się 
na 100 milionów mniejszych jednostek nazywanych zwyczajowo sa-
toshi (Dopierała, Borodo 2014).

Emisja bitcoinów następuje poprzez działania użytkowników 
Internetu, będących w posiadaniu zabezpieczonych serwerów. Po-
tocznie określanych jako górnicy (ang. bitcoinminers). Użytkowni-
cy wskazują, że serwery wydobywają monety wirtualne, w z góry 
określony, a zarazem przewidywalny sposób. Inicjatorzy wirtualnego 
pieniądza założyli, że całkowita liczba monet asymptotycznie będzie 
ulegała zbliżeniu do 21 milionów. Natomiast co 4 lata liczba bitcoin 
w obiegu będzie ulegać zwiększeniu, w sposób liniowy, o połowę 
różnicy występującej między ostateczną, a bieżącą podażą. Zakłada 
się, że wskazany proces będzie trwał ponad 100 lat, natomiast sza-
cuje, że już w 2037 roku liczba bitcoina w obiegu sięgnie 21 milio-
nów. Wykres 1 przedstawia całkowitą liczbę bitcoinów wydobytych 
do końca kwietnia 2018 roku. 

Wykres 1. Podaż bitcoinów w sieci

 

Źródło: https://blockchain.info [25.04.2018].

Wykres 1 ukazuje skumulowaną liczbę wszystkich wydobytych 
bitcoinów od 2009 roku, a więc od momentu ich wprowadzenia, do 
kwietnia 2018 roku. Widoczne na wykresie 1 stałe tempo wydobycia 
utrzymywane jest poprzez regularną (co każde 2016 bloków) ko-
rektę poziomu trudności wydobycia nowych bloków. Szacuje się, iż 
kolejne przyrosty podaży bitcoina będą niewielkie. Kolejne przyrosty 
będą możliwe do osiągnięcia, ponieważ twórcy monet ustalili, że są 
one podzielne do 8 miejsc po przecinku. Pierwsze monety zaczęto 
wydobywać w 2009 roku, natomiast ostatnie zostaną wyemitowa-
ne około roku 2140. Co więcej, z założeń funkcjonowania bitcoina 

wynika, że system został wyposażony w specjalny kod uniemożli-
wiający wzrost liczby tzw. wykopanych monet, ponad tę ustaloną na 
początku, czyli w momencie wprowadzenia kryptowaluty do obiegu 
(Perez, Urbaniak 2013). 

Zalety bitcoina

Walutami wirtualnymi interesują się nie tylko osoby sprawnie 
poruszające się w świecie elektronicznym, ale i coraz częściej jest 
ona przedmiotem dociekań ekonomistów czy polityków. Bitcoin to 
idea, łącząca osoby zafascynowane technologią informatyczną za-
sobami, dla których wolność wyboru w gospodarowaniu środkami 
finansowymi odgrywa istotną rolę. Jednak z upływem czasu coraz 
większe znaczenie wśród jego użytkowników zaczęła zdobywać trze-
cia grupa osób, skupiająca osoby nabywające bitcoiny w celu inwe-
stycji kapitału (Piotrowska 2014). Nieustannie podejmuje się próby, 
prawnego uregulowania obrotu kryptowalutami. Natomiast samo 
korzystanie z wirtualnych walut wiąże się zarówno z korzyściami, 
jak i z zagrożeniami. Przyglądając się zaletom, jakie niesie za sobą 
rozwój kryptowalut na przykładzie bitcoina można wyróżnić kilka 
istotnych kwestii (Przyłuska-Schmitt 2016).

Pierwszą zaletą bitcoina, która wyróżnia go w porównaniu do 
waluty tradycyjnej jest fakt, że waluta wirtualna gwarantuje ela-
styczność w przypadku, gdy dochodzi do wzrostu jej wartości, na 
skutek sztywnej podaży. Jest to wynikiem podzielności bitcoina do 
8 miejsc po przecinku. Dla przykładu, jeśli jeden dolar amerykań-
ski wart jest 0,00000001 BTC to przy 21 milionach monet podaż 
pieniądza kształtuje się na poziomie 2 100 000 000 000 000 USD. 
Kolejną zaletą bitcoina jest to, że występuje on w Internecie, co 
umożliwia jego stosowanie na szeroką skalę. Dostępny jest nawet 
w krajach rozwijających się, gdzie indywidualni uczestnicy rynku 
finansowego posiadają ograniczony dostęp do wymiany waluty na-
rodowej na inne. Kolejną, powiązaną z wcześniejszą zaletą jest fakt, 
że przesyłanie monet do państw leżących w najdalszych zakątkach 
świata umożliwia redukcję kosztów transakcyjnych, w tym opłaty 
za przelew międzynarodowy, odbywający się bez pośrednictwa in-
stytucji finansowych oraz spreadów walutowych. W konsekwencji 
sprzyja to efektywności handlu międzynarodowego (Perez, Urbaniak 
2013). Istnienie bitcoina w Internecie generuje jego kolejną zaletę 
– wolność, związaną z użytkowaniem kryptowalut, która gwaran-
tuje możliwość szybkiej zapłaty kwoty w każdym miejscu na Ziemi 
(z dostępem do Internetu), 24 godziny na dobę, bez wolnych dni 
oraz limitów. Przemawia to za wyższością bitcoina nad walutą tra-
dycyjną. Trzecia zaleta bitcoina związana jest z brakiem pośredników 
(np. banków), co powoduje, że większości wymian towarzyszą niskie 
opłaty transakcyjne, na które składają się głównie opłaty w sieci. 
Jeśli użytkownik korzysta z kantorów lub giełd, uwzględniana jest 
również ich prowizja. Jednak w przypadku bitcoina występują wyso-
kie koszty działania sieci (np. zużyta energia elektryczna) oraz stale 
rosnący popyt na bitcoina, co powoduje kształtowanie się wysokich 
kosztów transakcyjnych, zwłaszcza gdy użytkownik chce nadać wyż-
szy priorytet zatwierdzania transakcji przez sieć. Kolejną zaletą, przy-
ciągającą nowych użytkowników bitcoina, jest kwestia bezpieczeń-
stwa, bowiem obecnie stosowane zabezpieczenia kryptowalut są 
niemożliwe do rozszyfrowania przez osoby trzecie, co wynika z nie-
osiągalnej mocy obliczeniowej komputerów, dzięki której posiadacz 
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jaką okazuje się być jego mała powszechność w regulowaniu zapłaty 
w handlu i usługach. Jednak wada ta może przerodzić się w szanse 
dla rozwoju obrotem bitcoina, bowiem ilość miejsc, w których ak-
ceptuje się kryptowaluty stale rośnie. W Warszawie funkcjonuje 26 
punktów stacjonarnych, w których możliwe jest uiszczenie należno-
ści przy pomocy bitcoina. Dostępna w Internecie mapa coinmap.
org umożliwia zobaczenie wszystkich tego typu miejsc na świecie. 
Rysunek 2 przedstawia mapę świata z zaznaczonymi regionami, 
w których akceptowalne jest regulowanie należności za pomocą 
bitcoina. W maju 2018 roku mapa wskazywała 12 367 punktów ak-
ceptujących bitcoiny na całym świecie. 

Rysunek 2. Punkty akceptujące bitcoiny na świecie

Źródło: http://www.coinmap.org/#/world/47.98992167/-8.61328125/2 
[06.05.2018].

Z kolei rysunek 3 przedstawia punkty akceptujące bitcoina 
w Europie, z którego wywnioskować można, iż największą akcep-
towalnością transakcji z wykorzystaniem bitcoina cieszy się Europa 
Środkowa.

Rysunek 3. Punkty akceptujące bitcoiny w Europie

Źródło: http://www.coinmap.org/#/world/50.26125383/9.31640625/4 
[06.05.2018].

Kryptowaluty cieszą się coraz większą akceptowalnością na 
świecie. Jednak ich przyjęcie przez społeczeństwo może być uzależ-
nione od infrastruktury internetowej. Władze nie zawsze są w stanie 
przechwycić informacje przepływające w Internecie, jednak mają 
wpływ na ogólną strukturę w ramach, której działa system, czyli na 
Internet, natomiast bitcoin jest systemem informatycznym, osadzo-
nym w Internecie. Użytkownicy pozostają zależni od jego struktury 
i polityki dostawców internetowych (Piech 2017). Stąd, w takich re-
jonach świata jak Afryka czy Grenlandia, akceptowalność bitcoina 
jest znikoma, co widać na rysunku 2. Nie jest to jednak zależne od 
samego społeczeństwa, ale od infrastruktury internetowej i rozwoju 
danego kraju.

bitcoina może stworzyć niepowtarzalny szyfr zabezpieczający. Bez-
pieczeństwo transakcji podnosi również fakt oparcia bitcoina na tak 
zwanym oprogramowaniu open source, czyli takim, które posiada 
publiczny dostępny kod źródłowy. Umożliwia to sprawdzenie zasad 
działania oraz naprawę ewentualnych błędów nowej wersji, która 
musi zostać przyjęta przez większość użytkowników (Piech 2017).

Wady bitcoina

Na tle zalet, jakie wynikają z funkcjonowania bitcoina we 
współczesnej gospodarce, wyrasta przede wszystkim problem 
kwalifikacyjny, dotyczący statusu bitcoina jako środka służącego 
do umarzania zobowiązań oraz wyłaniające się na obszarze prawa 
podatkowego kwestie opodatkowania transakcji kupna-sprzedaży 
wirtualnej waluty (Zacharzewski 2014). Niestety nie jest to jedyna 
wada kryptowalut, bowiem za ich pomocą nieuczciwi użytkowni-
cy dokonują różnego rodzaju nadużyć. Najczęściej podawanym ich 
przykładem w kontekście bitcoina jest tzw. ukryta sieć (ang. deep 
web), nie jest ona naturalną częścią Internetu, a jej znalezienie przez 
wyszukiwarki sieciowe jest praktycznie niemożliwe. W konsekwen-
cji występowania tej właściwości powstają strony czarnego rynku. 
Przykładem może być Silk Road (Jedwabny Szlak), który w okresie od 
lutego 2011 roku do października 2013 roku wykorzystywał anoni-
mowy charakter bitcoina, w celu prowadzenia nielegalnego handlu 
towarami i usługami. Kolejnym przykładem jest sieć Tor4, która za-
pewnia anonimowość swoim użytkownikom. Jednak wartość niele-
galnego handlu na Silk Road przy użyciu bitcoina nie jest znaczna. 
Szacuje się, że miesięczna wartość transakcji Silk Road zużyciem 
bitcoina wyniosła około 1,2 miliona USD, podczas gdy cały rynek tej 
wirtualnej waluty, w owym czasie osiągnął wartość 770 milionów 
USD. Może to świadczyć o tym, że rynek nielegalnych transakcji jest 
znikomy. Niewątpliwie jednak Jedwabny Szlak nadszarpnął opinie 
o bitcoinie (Przyłuska-Schmitt 2016).

Brak powiązania z realną wartością czy wiarygodnością gospo-
darczą bitcoina zaspokaja potrzeby danej grupy ludzi. Z jednej stro-
ny nie jest to zjawisko groźne, bowiem z bitcoina korzystają głównie 
entuzjaści i znawcy Internetu. Z drugiej strony istnieją potwierdzo-
ne dowody na to, że bitcoinem posługują się również przestępcy, 
terroryści (np. z Iranu), handlarze narkotyków (np. z Meksyku) czy 
przedstawiciele innych nielegalnych grup (np. Wiki Leaks). Wskaza-
ne podmioty posiadają dwie wspólne cechy. Po pierwsze nie mogą 
dokonywać transferu pieniędzy z wykorzystaniem tradycyjnych kont 
bankowych, a po drugie zależy im na anonimowości. Zatem wirtu-
alna waluta może służyć jako środek do prania brudnych pieniędzy 
oraz finansowania terroryzmu (Perez, Urbaniak 2013).

Kolejną, często poruszaną kwestią w zakresie funkcjonowania 
bitcoina jest anonimowość kryptowalut, która często wywołuje spo-
ry. Przez niektóre grupy społeczne ta cecha może być postrzegana 
jako zaleta, natomiast przez inne jako wada. Brak jakiejkolwiek in-
formacji związanej z użytkownikami może rodzić wątpliwości zwią-
zane z podatkami, legalnością pochodzenia pieniędzy, czy celowym 
ukryciem tożsamości. Wątpliwości budzi również właściwość ano-
nimowości, stąd wywodzi się kwestia pseudonimowości. Stanowi to 
jedną z przyczyn, dla których przestępcy nie są głównymi użytkow-
nikami sieci bitcoina, mimo, iż duża część opinii publicznej tak uwa-
ża. Wskazany problem może być przyczyną kolejnej wady bitcoina, 
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Niski stopień akceptacji kryptowalut wynika ze stosunko-
wo krótkiej historii ich funkcjonowania. Pomimo że odnotowuje 
się znaczny wzrost zainteresowania nimi, a także jednoczesnego 
przyjęcia jako środka płatności przez znaczące firmy (np. Microso-
ft, Mozilla, PayPal, Dell, Steam/Valve, magazyn Time, Wikipedia, 
Wordpress), świadomość ich jest wciąż nieporównywalnie niższa, 
niż w przypadku innych środków wymiany. Skomplikowany mecha-
nizm działania również przyczynia się do niechęci społeczeństwa do 
kryptowalut. Co więcej, z powodu fazy rozwoju, w jakiej obecnie 
znajdują się kryptowauty możliwe jest występowanie zawirowań na 
rynku, np. duża niestabilność cen. Niektóre z kryptowalut, zwłaszcza 
nowopowstające, mogą z dnia na dzień zyskiwać nawet 500% (lub 
stracić 50%) własnej wartości. Jednak większe z nich, takie jak oma-
wiany bitcoin, charakteryzują się rosnącą stabilnością w dłuższym 
okresie (Piech 2017). 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że wiele potencjalnie negatywnych 
cech bitcoina dotyczy również tradycyjnych środków płatniczych, wyko-
rzystywanych do prania brudnych pieniędzy (Przyłuska-Schmitt 2016).

Analiza porównawcza zalet i wad bitcoina

Cyfrowe waluty posiadają wiele zalet, jednak nie pozbawione 
są pewnych wad, na które ich użytkownicy powinni zwrócić uwagę. 
Pozytywne cechy mogą stać się negatywnymi i odwrotnie, co zależ-
ne jest od tego, kto i w jakim celu zamierza wykorzystywać te waluty 
(Przyłuska-Schmitt 2016). Skonfrontowanie ze sobą zalet oraz wad 
bitcoina jest jednym ze sposobów na obiektywne spojrzenie na to, 
jak i dlaczego on funkcjonuje. Stanowi również próbę określenia dal-
szego rozwoju kryptowaut (Perez, Urbaniak 2013). W tabeli 1 przed-
stawiono zarówno zalety, jak i wady bitcoinów. Warte podkreślenia 
jest, że dla jednych osób zalety bitcoina mogą stanowić jego wady. 

Tabela 1. Zalety i wady bitcoina

ZALETY WADY

Niskie koszty utrzymania rachunku 
internetowego

Wysoka zmienność cen, która niesie 
za sobą wysokie ryzyko spekulacyjne

Większe bezpieczeństwo 
kryptograficzne w porównaniu do 

szyfrowania bankowego 

Ryzyko niezabezpieczenia lub 
przypadkowego usunięcia własnych 

portfeli bitcoina - utrata danych

Szybkość dokonywania transakcji Ryzyko związane z atakiem hakerów

Otwartość systemu dla każdego 
użytkownika sieci

Możliwość wykorzystania            
w działalności przestępców

Globalny zasięg Brak nadzoru ze strony prawa

Możliwość stosowania niemal 
w każdym kraju

Brak spójnych przepisów 
międzynarodowych

Brak pośredników Anonimowość twórców systemu 

Docelowo stała ilość bitmonet 
w systemie

 

Podział 1BTC na 108 mniejszych 
jednostek

Ochrona danych osobowych 
uczestników

Regulacja wyłącznie przez procesy 
rynkowe

Zachowanie całkowitej anonimowości przez strony transakcji

Brak nadzoru instytucji finansowych w transakcjach handlowych

Źródło: opracowanie własne.

Mimo występujących wad bitcoina, wynikających z jego cech 
ekonomicznych, zalety je przewyższają, w konsekwencji czego zy-
skuje on na popularności oraz jest użytkowany przez coraz liczniej-
szą grupę społeczeństwa (Perez, Urbaniak 2013). Silne strony cha-
rakteryzujące bitcoina w jednych wzbudzają ciekawość, natomiast 
u innych poczucie wykluczenia, czy strach przed utratą kontroli nad 
ich emisją. Ta nowość technologiczna dzieli również ekonomistów, 
którzy poszukują rozwiązań sprzyjających stabilizacji systemu finan-
sowego. Dyskusji podlegają dalsze losy oraz znaczenie wirtualnego 
pieniądza w światowym systemie finansowym. Jednak pomimo 
skrajnie różnych poglądów, kurs bitcoina ciągle utrzymuje się na 
wysokim poziomie, tym samym platformy internetowe uzupełniają 
dane o jego popularności oraz notowaniach bieżących (Przyłuska-
-Schmitt 2016).

Podsumowanie

Bitcoin spełnia wiele kryteriów ekonomicznych wymaganych od 
pieniądza. Jednak wciąż pozostaje ograniczony z jednej strony przez 
założenia, jakie przyjął ich twórca, natomiast, z drugiej przez obecny 
stan technologii. Niewątpliwie pozostaje wciąż innowacją, a jego 
stosowanie zależy od cech społeczeństwa, takich jak stan bogactwa, 
wykształcenie, otwartość na nowinki oraz poziom wyposażenia w in-
frastrukturę (Sierpiński 2017). 

Do tematyki bitcoina warto więc odnieść się z szeroką, a za-
razem uporządkowaną refleksją, aktualną również w odniesieniu 
do każdej innej kryptowaluty oraz do każdego innego niż pieniądz 
miernika wartości. Bitcoin mimo, iż nie jest powszechny, stał się po-
pularny i podobnie jak inne nowości technologiczne całkiem praw-
dopodobna jest jego praktyczna ekspansja, ze względu na ogólne 
walory konstrukcyjne (Zacharzewski 2014). Mimo licznych wad, ja-
kie wskazują ekonomiści czy sami jego użytkownicy, lista zalet jest 
nieco dłuższa i nadal się powiększa, co potwierdza wzrastająca liczba 
miejsc i osób na świecie, które akceptują zapłatę za transakcję z wy-
korzystaniem bitcoina.
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Blockchain technology is a system operating in a distribut-
ed network without a central overseer, used to exchange values 
between any entities. It provides a higher level of security than 
the existing information encryption methods, and due to the lack 
of the need for an intermediary in transactions, it is characterized 
by lower cost of transactions. Initially, this technology was used 
in bitcoin, but the possibilities of its application in the financial 
sector are much greater. There are already cases of large-scale 
application of blockchain, and the greatest prospects are the im-
plementation of technologies in smart contracts, verification of 
inter-bank operations, granting loans and Know Your Customer.

Keywords: blockchain technology, financial sector, cryptocurrency.

Technologia blockchain to funkcjonujący w sieci rozproszonej, 
bez centralnego nadzorcy, system służący wymianie wartości pomię-
dzy dowolnymi podmiotami. Zapewnia ona wyższy niż dotychczaso-
we metody kodowania informacji poziom bezpieczeństwa, a dzięki 
brakowi konieczności występowania pośrednika w transakcjach, 
charakteryzuje się niższymi kosztami transakcyjnymi. Początkowo 
technologia ta była wykorzystywana w bitcoinie, jednak możliwo-
ści zastosowania jej w sektorze finansowym są o wiele większe. 
Istnieją już przypadki zastosowania blockchaina na wielką skalę,  
a największe perspektywy ma przed sobą implementacja technolo-
gii w obszarze inteligentnych kontraktów, weryfikacji operacji mię-
dzybankowych, czy udzielania kredytów i w procedurze Know Your 
Customer.

Słowa kluczowe: technologia blockchain, łańcuch bloków, sektor fi-
nansowy, kryptowaluty.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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Zmiany, jakie zachodzą obecnie w sektorze finansowym, mają 
istotny wpływ na funkcjonowanie jego podmiotów. Począwszy od 
rosnącej konkurencji w związku z pojawieniem się fintechów, czyli 
firm wykorzystujących w swojej działalności wysoką technologię, 
po informatyzację i cyfryzację usług finansowych. Wzrost liczby 
podmiotów na rynku sprawia, że firmy działające w sektorze finan-
sowym poszukują nowych sposobów na zdobycie przewagi konku-
rencyjnej, dzięki której będą w stanie utrzymać lub zdobyć pozycję 
na rynku.

W ostatnich latach można zauważyć rosnące zainteresowanie 
technologią blockchain. Początkowo była ona związana jedynie z bit-
coinem, jednak możliwości jej wykorzystania wykraczają poza rynek 
kryptowalut. Obecnie można zaobserwować wzrost zainteresowania 
blockchainem przez instytucje rynku finansowego, takie jakie banki 
centralne, banki komercyjne, czy instytucje nadzoru finansowego. 
Mnogość możliwości wykorzystania tej technologii sprawia, że może 
ona w istotnym stopniu zmienić obraz konkurencji na rynku finan-
sowym, zmuszając jego podmioty do wprowadzania zmian w do-
tychczas oferowanych produktach i stosowanych rozwiązaniach 
technologicznych.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie cech charaktery-
stycznych technologii blockchain oraz możliwości wykorzystania ich 
w sektorze finansowym. W artykule przedstawiono istotę techno-
logii blockchain, jej cechy oraz zasady działania, a także co decyduje 
o jej przewadze nad dotychczas stosowanymi systemami kodowania 
danych. W drugiej części zaprezentowano cechy charakterystyczne 

rozproszonego rejestru danych, na którym oparta jest technologia 
blockchain oraz jaki ma to wpływ na bezpieczeństwo zapisanych 
w nim informacji, dostęp do danych czy koszty przeprowadzania 
transakcji. W ostatniej części pracy przybliżono obecne i przyszłe 
możliwości zastosowania technologii w sektorze finansowym.

Czym jest blockchain?

W najprostszej definicji można przedstawić łańcuch bloków 
(ang. blockchain) jako zbiór transakcji przeprowadzonych przez 
użytkowników sieci. Technologia ta została użyta po raz pierwszy 
w 2009 roku w kryptowalucie bitcoin i służyła księgowaniu dokony-
wanych nią transakcji. Pierwotnie technologia blockchain stanowiła 
zdecentralizowaną bazę systemu bitcoina, jednak podstawowe me-
chanizmy jej funkcjonowania znalazły zastosowanie także w innych 
rozwiązaniach (Antonopoulos 2018). Obecnie wiele osób posługuje 
się nazwą „łańcuch bloków” w odniesieniu do wszelkich systemów 
wymiany informacji opartych na systemie kodowania danych wyko-
rzystywanych pierwotnie w kryptowalucie bitcoin. Blockchain może 
zostać określony jako księga transakcji, która umożliwia rejestrację 
i śledzenie każdej przeprowadzonej w jej obrębie operacji i która 
jest rozproszona w Internecie w postaci niemodyfikowalnych kopii 
(Biedrzycki 2018). Technologia ta jest oparta na zabezpieczeniach 
metodami kryptograficznymi (skąd pochodzi nazwa „kryptowaluty”, 
czyli w dosłownym tłumaczeniu ukryte waluty) (Piotrowska 2018). 
Oryginalny blockchain zastosowany w bitcoinie ma charakter nie-
zaprzeczalny (ang. immutable), czyli wyklucza możliwość korekty 
zapisanych dotychczas informacji, a umożliwia jedynie dodawanie 

Możliwości zastosowania technologii blockchain  
w sektorze finansowym 

Possibilities of using blockchain technology  
in the financial sector
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kolejnych do łańcucha. Z czasem pojawiły się również koncepcje 
wprowadzenia blockchainów, których dane mogą być korygowane, 
jednak rozwiązanie takie, pomimo stosowania przez niektóre firmy 
prywatne, jest krytykowane przez środowisko kryptowalutowe, we-
dług którego to właśnie brak możliwości zmian łańcucha stanowi 
istotną cechę nowej technologii kodowania (Piech 2016).

Transakcje przeprowadzane za pośrednictwem blockchaina 
rozpoczynają się od transmisji wniosku o jej przeprowadzenie do 
innych uczestników za pośrednictwem sieci P2P (ang. person-to-per-
son), a następnie algorytmy zastosowane w łańcuchu bloków doko-
nują automatycznego potwierdzenia transakcji1. Połączona z innymi 
transakcja tworzy do rejestru nowy blok danych, który jest samo-
czynnie dodawany do już istniejących bloków, które razem tworzą 
bezpieczny i niedający się zmienić łańcuch, a cała transakcja dobiega 
końca (http://pwc.pl 2016).

Możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje blockchainów 
(Piech 2016):

• publiczny – który daje możliwość pobrania fragmentu lub 
całej bazy danych dowolnej osobie mającej prawo udostęp-
nić innym swoją kopię; 

• prywatny – ten blockchain może być pobierany i udostęp-
niany jedynie przez wybraną grupę podmiotów. Jest on wy-
korzystywany, gdy w sieci znajdują się poufne dane lub gdy 
prawo zabrania danym członkom korzystania z publicznego 
łańcucha bloków;

• hybrydowy – jest połączeniem dwóch powyższych. Modelowo 
można podać w tym przypadku sieć prywatną, która wykorzy-
stuje blockchaina publicznego w celu dokonywania rozliczeń.

Przykładem blockchaina publicznego jest ten zastosowany 
w bitcoinie. Stanowi on najlepsze rozwiązanie w sytuacji, gdy ze 
względu na zawarte w nim dane bądź informacje powinny być one 
ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników. To właśnie publiczne 
łańcuchy bloków, ze względu na swoje cechy, mają największe szan-
se na zrewolucjonizowanie systemu finansowego wpływając na jego 
pracę. W przypadku blockchainów prywatnych występuje większe 
ograniczenie dostępności do łańcucha, a jego zastosowanie ograni-
cza się przeważnie do mniejszych firm, które dzięki nim mogą zwięk-
szać efektywność i bezpieczeństwo transakcji oraz przeciwdziałać 
oszustwom (https://cryptonews.pl 2018).

 
Co wyróżnia technologię blockchain?

Możemy wyróżnić trzy modele sieci komunikacji danych cyfro-
wych: scentralizowany, zdecentralizowany oraz rozproszony (Pio-
trowska 2018).

W modelu scentralizowanym mamy do czynienia z jednym pod-
miotem, który jest odpowiedzialny za wymianę danych cyfrowych. 
W tym przypadku podmiot centralny jest bezpośrednim realizato-
rem transakcji, który jednocześnie jako jedyny odpowiada za prowa-
dzenie ich rejestru. Model zdecentralizowany jest oparty o podział 
kompetencji pomiędzy poszczególne struktury, które mają na celu 
realizację przydzielonych im przez podmiot nadrzędny zadań. 

1 Warto podkreślić, że przeprowadzane operacje nie muszą być związane 
z kryptowalutami (system może obejmować między innymi kontrakty lub 
wszelkiego rodzaju informacje).

Charakterystyczną cechą tego systemu jest ograniczony kontakt 
pomiędzy jego jednostkami, w związku z czym, nie występuje w nim 
bezpośredni przepływ informacji między równorzędnymi podmiota-
mi, a jedynie między jednostką znajdującą się na górze hierarchii, 
a podległymi jej sektorami. 

Ostatni model, na którym oparta jest technologia blockchain, 
bazuje na rozproszeniu kompetencji między wszystkimi uczestnika-
mi systemu. Każdy podmiot będący częścią struktury posiada dostęp 
do rejestru wszystkich transakcji oraz może bez przeszkód komu-
nikować się z pozostałymi jednostkami, które z założenia są z nim 
równorzędne, zarówno jeśli chodzi o pełnione funkcje, jak i nadane 
uprawnienia. W systemie rozproszonym nie występują żadne nad-
rzędne jednostki kontrolujące, przez co każdy uczestnik struktury 
w jednakowym stopniu może kontrolować przeprowadzane trans-
akcje (Piotrowska 2018). 

Dodatkowo, dzięki ogólnodostępnym dla uczestników dokonu-
jących transakcji finansowych bazom danych, zmniejszeniu ulega 
asymetria informacji, które z punktu widzenia indywidualnych pod-
miotów, mają istotne znaczenie dla funkcjonowania systemu trans-
akcyjnego (Capiga 2015). Funkcjonowanie systemu bez centralnego 
zarządcy sprawia, że przeprowadzane w nim operacje muszą być 
archiwizowane oraz ogólnodostępne dla wszystkich, co zapewnia 
przejrzystość jego działania. Ze względu na dużą liczbę przeprowa-
dzanych operacji konieczne jest uwzględnienie czasu ich wykonania, 
by uniknąć sytuacji, gdy dana osoba dokonująca transakcji nie jest 
już w posiadaniu środków niezbędnych do jej przeprowadzenia (Lis, 
Markiewicz, Nowak 2015).

Wbrew pozorom, technologia blockchain zapewnia wyższy niż 
dotychczasowe systemy kodowania informacji poziom bezpieczeń-
stwa. Wszelkie dokonywane operacje są zapisywane u wszystkich 
osób korzystających z łańcucha, w związku z czym raz zakodowany 
wpis nie może zostać przez nikogo zmodyfikowany i pozostaje w sys-
temie na zawsze (http://businessinsider.com.pl 2018). 

W systemie blockchain nie występuje scentralizowana baza 
danych, a co za tym idzie, hakerzy nie wiedzą, gdzie mogą doko-
nać ataku, dzięki któremu mogą pozyskać najcenniejsze informacje. 
Możliwość funkcjonowania bez centrali minimalizuje ryzyko awarii 
systemu w przypadku cyberataku na jednego z użytkowników syste-
mu (co w przypadku ataku na jednostkę centralną sparaliżowałoby 
całą sieć). Innym aspektem towarzyszącym wprowadzeniu systemu 
blockchain mogą być niższe koszty przeprowadzania transakcji, bo-
wiem tradycyjne modele ich obsługi zakładają, w przeciwieństwie 
do łańcucha bloków, udział pośredników, co wiąże się z większymi 
kosztami operacyjnymi, bowiem łańcuch bloków pozwoli również 
na oszczędności w zakresie zaplecza administracyjnego (tak zwa-
ne back office). Możliwość zastosowania tzw. zdecentralizowanego 
księgowania sprzyja jeszcze większym cięciom kosztów oraz pomaga 
instytucjom finansowym przeprowadzać transakcje w czasie rzeczy-
wistym (Szymański 2018).

Reasumując, nowa technologia cechuje się szerokim spektrum 
możliwości jej zastosowania, jednak wszelkie korzyści związane z jej 
implementacją wiążą się z dwoma głównymi korzyściami: wzrostem 
bezpieczeństwa i wyeliminowaniem konieczności występowania 
pośredników w zawieranych transakcjach, czego skutkiem jest 
wzrost wydajności i przyspieszenie procesu rozliczania transakcji                   
(http://pwc.pl 2016).
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ciu o zdecentralizowane systemy może zwiększyć przejrzystość ich 
działalności, co będzie miało pozytywny wpływ na postrzeganie ich 
przez audytorów i nadzorców.

Dotychczasowe rozważania koncentrowały się głównie na 
transakcjach pomiędzy instytucjami rynku finansowego, a podmio-
tami prywatnymi, istnieje jednak także możliwość zastosowania 
technologii w celu zabezpieczenia i weryfikacji operacji międzyban-
kowych. Implementacja blockchaina pozwoli na stworzenie zdecen-
tralizowanych technologii płatniczych, które znajdą zastosowanie 
również na międzynarodowych rynkach finansowych (http://pwc.
pl 2016). Blockchain może być korzystny dla działalności banków, 
które dzięki nowym rejestrom będą w stanie efektywniej groma-
dzić i przechowywać dane dotyczące ich obecnych lub potencjal-
nych usługobiorców. Poprzez zastosowanie łańcucha bloków, banki 
będą mogły zredukować ilość sprawdzeń klientów w procesie KYC 
(ang. Know Your Customer – procedury gromadzenia niezbędnych 
z punktu widzenia instytucji finansowej informacji dotyczących ich 
kontrahentów) (Antonopoulos 2018). Blockchain zapewnia moż-
liwość wglądu w obecne i przeszłe informacje dotyczące danego 
klienta oraz daje możliwość natychmiastowego przesyłania tych 
danych pomiędzy różnymi instytucjami i bankami. Nowy system 
umożliwia także zapis wszelkich działań, jakie banki podejmowały 
wobec swoich klientów, co nabiera znaczenia w przypadku podej-
rzenia złamania procedur nałożonych na banki przez regulatorów 
(http://positiverse.com 2018).

Podsumowanie

Pojawienie się technologii blockchain niewątpliwie zmieniło 
podejście do dotychczasowych systemów kodowania informacji. 
Początkowo system ten był wykorzystywany wyłączenie w kryp-
towalucie bitcoin, z biegiem czasu podmioty działające na rynku 
finansowym, takie jak banki czy instytucje nadzorcze dostrzegły 
szerokie spektrum możliwości implementacji łańcucha bloków w fi-
nansach. Za największe zalety blockchaina można uznać wysoki po-
ziom bezpieczeństwa rejestrowanych w nim danych oraz możliwość 
obniżenia kosztów operacyjnych, w związku z brakiem konieczności 
korzystania z usług instytucji, będących pośrednikami w procesie 
przeprowadzania transakcji pomiędzy dowolnymi podmiotami na 
rynku. Pomimo że łańcuchy bloków nie są jeszcze powszechnie sto-
sowane w sektorze finansowym, to jednak wywierają wpływ na jego 
kształt i można już zaobserwować spadek roli pośredników transak-
cji, jak banki czy izby rozliczeniowe, zajmujących się ich weryfika-
cją. Przytoczone w pracy skuteczne próby wdrażania blochchaina 
w obszarze finansów pokazują, że jego implementacja może stać się 
dla podmiotów rynkowych szansą na zdobycie przewagi konkuren-
cyjnej, dzięki szybszemu i tańszemu przetwarzaniu informacji. Łań-
cuch bloków może być przydatny wszędzie tam, gdzie przenoszenie 
wartości między podmiotami wymaga bezpieczeństwa i wysokiego 
poziomu prywatności, jednak za najbardziej perspektywiczne kie-
runki działań firm sektora finansowego można uznać stosowanie 
technologii w procesie gromadzenia i udostępniania informacji do-
tyczących kontrahentów, usprawnienia obsługi kredytów i samego 
procesu ich udzielania, ułatwienia dostępu do posiadanych papie-
rów wartościowych i obracania nimi na rynku, czy zabezpieczania 
i weryfikacji operacji międzybankowych.

Nie tylko kryptowaluty

Technologia blockchain jest obecnie kojarzona głównie z kryp-
towalutami, jednak możliwości jej zastosowania są dużo szersze. 
Przedstawiciele banków i instytucji nadzorujących światowe rynki 
finansowe dostrzegają w łańcuchu bloków szansę na zmianę dotych-
czasowych zasad przeprowadzania transakcji. Pomimo że technolo-
gia ta nie jest jeszcze powszechna w sektorze finansowym, to jednak 
wywiera wpływ na jego kształt. Można już zaobserwować spadek 
roli pośredników transakcji, takich jak banki czy izby rozliczeniowe, 
zajmujących się ich weryfikacją (Szpringer 2017).

Niektóre kraje podjęły próby implementacji łańcucha bloków 
poza jego pierwotnym przeznaczeniem. W Estonii testuje się wpro-
wadzenie blockchaina do usług notarialnych, w Hondurasie w za-
kresie ksiąg wieczystych, a brytyjski Urząd ds. Postępowania Finan-
sowego dopatruje się w tej technologii szansy na walkę z praniem 
brudnych pieniędzy i zwiększenie poziomu ochrony konsumentów 
(Szpringer 2017). Na początku 2017 roku Rosyjski Bank Centralny 
powołał organizację o nazwie FinTech Association (Tomaszewski 
2017b), której celem jest wdrażanie technologii blockchain. Władze 
Kremla wiążą nadzieję z implementacją łańcucha bloków, o czym 
może świadczyć fakt, że Rosja jako pierwszy kraj na świecie zastoso-
wał technologię blockchain podczas wyborów prezydenckich w mar-
cu 2018 roku (Duffin 2018). Temat blockchaina odbił się szerokim 
echem także na tegorocznym (2018) Światowym Forum Ekonomicz-
nym w Davos. Zdaniem zwolenników łańcucha bloków ma on szansę 
zmienić świat. Według dyrektora generalnego amerykańskiej Bitfury 
Group, firmy dostarczającej sprzęt i oprogramowanie służące do ob-
sługi blockchaina (http://bitfury.com 2018), nowy system ma szansę 
na zmianę pozycji jego użytkowników z pobocznej na pierwszopla-
nową, gdzie będą mieli bezpośredni dostęp do informacji i swoich 
aktywów (Disparte 2018). Rosnąca liczba przedsiębiorców i instytu-
cji finansowych interesujących się wdrażaniem łańcucha bloków do 
sfery gospodarczej sprawia, że można spotkać się z opiniami, jakoby 
blockchain miał „zrewolucjonizować świat finansów tak jak Internet 
zrewolucjonizował media” (Tomaszewski 2017a).

Powyższe przykłady pokazują, jak wiele zastosowań może mieć 
łańcuch bloków, i że z niszowej technologii staje się powoli istotnym 
czynnikiem wpływającym na kształt sektora finansowego. Techno-
logia blockchain może znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie 
przenoszenie wartości między podmiotami wymaga bezpieczeństwa 
i wysokiego poziomu prywatności. Dzięki wymianie informacji po-
między podmiotami pozwala ona także na optymalizację procesów 
biznesowych, co może wpłynąć na krajobraz konkurencji w sekto-
rze usług finansowych, co będzie skutkiem pojawienia się nowych 
uczestników rynku, którymi będą właściciele platform opartych na 
blockchainie. Jedną z potencjalnych korzyści zastosowania łańcu-
cha bloków jest możliwość wdrażania tak zwanych „inteligentnych 
kontraktów”, dzięki którym transakcje wprowadzone do programów 
komputerowych mogą być realizowane w sposób automatyczny. 
Obszar ten ma duży potencjał do usprawnienia i przyspieszenia 
wykonywanych dotychczas manualnie procesów. W obszarze usług 
o charakterze bankowym, blockchain może istotnie wpłynąć na 
usprawnienie obsługi kredytów oraz samego procesu ich udzielania 
czy ułatwienie dostępu do posiadanych papierów wartościowych 
i obracanie nimi na rynku. Ponadto, działalność banków w opar-
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Sharing economy – geneza i podstawowe założenia
 
Wprowadzenie terminu sharing economy zawdzięczamy pracy 

powstałej w 1978 roku pt. Community Structure and Collaborative 
Consumption: A routine activity approach, której autorami są Marcus 
Felson i Joe L. Spaeth. W publikacji tej po raz pierwszy zostało użyte 
pojęcie sharing economy, spotykane również w polskim tłumaczeniu 
jako wspólna konsumpcja, ekonomia współdzielenia, czy po prostu 
ekonomia dzielenia się. Autorzy definiują sharing economy jako kon-
sumowanie dobra lub usługi poprzez angażowanie się we wspólne ak-
tywności z innymi konsumentami. Jako przykłady podają korzystanie 
z pralni, wspólne użytkowanie samochodu (Felson, Spaeth 1978: 614-
624). Funkcjonują również anglojęzyczne synonimy dla sharing eco-
nomy. Zamiennie używane są takie zwroty jak: peer-to-peer economy, 
mesh, collaborative economy, collaborative consumption. Niemniej 
jednak nurt ten stanowi system społeczno-gospodarczy, odnoszący 
się do podziału dóbr, a także zasobów ludzkich. Swoim zasięgiem po-
jęciowym obejmuje wspólną produkcję, kreację, dystrybucję, handel, 
a przede wszystkim wspólną konsumpcję dóbr i usług (What is the 
Sharing Economy? rrrr 2016).

Rozwój ekonomii dzielenia się został zdeterminowany kilkoma 
czynnikami. Przede wszystkim po kryzysie 2008 roku, miliony rodzin 
na całym świecie zderzyły się ze swoim zadłużeniem, wywołanym 

Wstęp

Postępujące procesy globalizacyjne przyczyniają się do wzro-
stu nierówności dochodowych w krajach rozwiniętych. Rządy w ta-
kich sytuacjach często podejmują decyzje o zwiększaniu wydatków 
socjalnych. Dzięki podatkom i transferom socjalnym, współczynnik 
Giniego w takich krajach nie wykazuje dysproporcji, jakie w rze-
czywistości wynikają z odniesienia do samych dochodów w społe-
czeństwie. Proces ten prowadzi do zwiększania się przedstawicieli 
reprezentujących klasę średnią (Milanovic 2011:  79-85).

Jednocześnie w krajach rozwiniętych coraz większą popular-
nością cieszy się koncepcja ekonomii współdzielenia (ang. sharing 
economy), której głównym założeniem jest eliminowanie stanu 
posiadania dóbr, na rzecz ich ciągłego wypożyczania. Koncepcja 
ta propagowana jest sloganami mobilności, elastyczności i troski 
o środowisko. W artykule zostały przedstawione rozważania nad 
rzeczywistym znaczeniem sharing economy w kontekście łago-
dzenia nierówności dochodowych w sposób pozorny. Ekonomia 
współdzielenia nie daje stanu posiadania, a jedynie pozwala na 
użytkowanie dóbr i usług. Z drugiej strony, z punktu widzenia efek-
tywności, jest to wystarczające do zaspokojenia potrzeb wynikają-
cych z konsumpcji dóbr i usług. 

Wioleta Gaweł, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Żyjąc w świecie pożyczonym – sharing economy
zamiast redystrybucji dochodów

Living in the borrowed world – sharing economy
instead of redistributing income

The growing popularity of the sharing economy is noticeable 
especially among young people. Guided by the slogans of flexi-
bility, mobility and modernity, they willingly decide to use goods 
instead of possessing them. In addition, there is a fashion for this 
type of consumption, which further increases the interest in shar-
ing economy. There are new varieties of sharing economics and 
forms of concluding transactions. However, this trend has many 
disadvantages and even inconsistencies. The criteria that condi-
tion it, are impossible to create in the reality in which it is imple-
mented. This situation makes us reflect on the real role of sharing 
economy. The article will present the assumptions of the sharing 
economy concept and their reference to reality. On this basis, an 
attempt will be made to find the meaning of sharing economy 
in the context of economic conditions after the crisis of 2008.

Keywords: redistribution, sharing economy, threat.

Rosnąca popularność ekonomii współdzielenia zauważalna 
jest zwłaszcza pośród młodych ludzi. Kierując się hasłami elastycz-
ności, mobilności i nowoczesności, chętnie decydują się na uży-
wanie dóbr, zamiast ich posiadania. Ponadto pojawia się moda na 
tego typu konsumpcję, która dodatkowo zwiększa zainteresowanie 
sharing economy. Pojawiają się nowe odmiany ekonomii współ-
dzielenia, jak i formy zawierania transakcji. Nurt ten posiada jed-
nak wiele wad, a nawet niespójności. Kryteria go warunkujące są 
niemożliwe do stworzenia w rzeczywistości, w której jest wdrażany. 
Sytuacja ta skłania do refleksji nad rzeczywistą rolą sharing econo-
my. W artykule przedstawione zostaną założenia koncepcji sharing 
economy oraz ich odniesienie do rzeczywistości. Na tej podstawie 
podjęta zostanie próba odnalezienia znaczenia sharing economy 
w kontekście warunków gospodarczych po kryzysie w 2008 roku.

Słowa kluczowe: ekonomia współdzielenia, redystrybucja, zagrożenia.
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tomiast stanowi pieniądz używany na wielu platformach (Stępniewicz 
2012). Popularne stały się wymiany dóbr, jak ubrań (ang. clothswap) 
czy zabawek (ang. toyswap). Idea cohousing polega natomiast na wy-
dzielaniu części wspólnej z całkowicie oddzielonych mieszkań i prze-
znaczanie jej pod wspólne użytkowanie, np. w postaci pralni, kuchni 
czy placu zabaw. Couchsurfing – polega na oferowaniu darmowego 
noclegu turystom poprzez platformę, która swoim zasięgiem obej-
muje cały świat. Platformy crowdfundingowe spełniające  zadanie 
finansowania społecznego, na dzień dzisiejszy są tak popularne, że 
można na nich wspierać przykładowo pomysły biznesowe, spełnianie 
marzeń, akcje charytatywne czy działalność artystów. Coworking, to 
forma wynajmu pomieszczeń pod zastosowanie biurowe, z których 
korzystają głównie freelancerzy oraz osoby wykonujące pojedyncze 
zlecenia dla firm. Bardziej rozbudowaną formą są wirtualne biura, 
które oprócz biurka do pracy, pozwalają na rejestrację firmy pod swo-
im adresem oraz świadczą usługi w zakresie obsługi korespondencji. 
Carpooling polega na współdzieleniu samochodu z pasażerami, którzy 
jadą do tego samego celu. Roomsharing to natomiast wynajmowa-
nie swojego pokoju na krótkie okresy czasu, najczęściej dla turystów 
(Wardak, Zalega 2013: 7-32).

Badaczki Rachel Botsman i Roo Rogers dokonały analizy przy-
padków sharing economy i sklasyfikowały je w trzy ogólne grupy. 
Pierwsza z grup to systemy usług produktywnych. Ich istota opie-
ra się na tym, że dotyczą działalności firm. Opiera się to na decyzji 
przedsiębiorstw o udostępnianiu swoich produktów, za pewną opłatą, 
osobom trzecim, dotyczyć to może chociażby rowerów czy paneli sło-
necznych. Często też oferują usługi serwisowe i dodatkowe do użyczo-
nego sprzętu. Dzięki takiej praktyce cykl życia produktu jest wydłużo-
ny, co sprawia, że praktyka ta jest przyjazna dla środowiska naturalne-
go. Drugą grupą wydzieloną przez badaczki są rynki redystrybucyjne. 
Za ich pośrednictwem indywidualni użytkownicy wymieniają się 
używanymi przedmiotami. Tutaj obecne są zarówno wymiany bar-
terowe, jak również te za pośrednictwem pieniądza wirtualnego lub 
rzeczywistego. Bez względu jednak na rodzaj transakcji, wydłużana 
jest długość życia produktu, co również wiąże się z odpowiedzialną 
konsumpcją. Ostatnia z form sharing economy związana jest z nowym 
stylem życiai nazywana  collaborative lifestyle. Współkonsumowanie 
staje się sposobem na życie, pozwala na tworzenie nowych relacji 
społecznych, zarówno w otoczeniu lokalnym, jak i globalnym (Bots-
man, Rogers 2010: 30-39).

Wyzwania związane z sharing economy

Wszystkie odmiany sharing economy oparte są na zaufaniu. 
W dzisiejszej rzeczywistości, gdzie tradycyjne kontakty międzyludzkie 
ustępują miejsca relacjom internetowym, budowanie zaufania wydaje 
się być jeszcze trudniejsze. Dzięki relacjom z rodziną, przyjaciółmi, 
wzajemnej pomocy i wsparciu budowany był kapitał społeczny. Ciągłe 
interakcje i rozmowy spajały społeczność. Takie zachowania zostały 
jednak zatracone na rzecz poświęcania swojego wolnego czasu w celu 
ciągłego zwiększania majątku. Budowanie społeczności przeniosło się 
natomiast do rzeczywistości internetowej, w której ludzie spędzają 
coraz więcej czasu (Putnam 2000: 134-147).

Wszyscy przedsiębiorcy próbujący wdrażać modele biznesowe 
oparte na kolaboratywnej konsumpcji zgodnie podkreślają, że po-
wodzenie ich biznesów warunkowane jest zaufaniem społecznym 

przez nabywanie dóbr. W wyniku recesji cena za baryłkę ropy skoczy-
ła do 147 dolarów, pojawił się problem siły nabywczej i miliony ludzi 
straciło zatrudnienie. Dostatni tryb życia spowodował, że w 2008 roku 
zadłużenie amerykańskich gospodarstw domowych sięgnęło 13,9 bi-
liona dolarów. Natomiast ekonomiści określają, że dzisiejsza młodzież 
nigdy nie osiągnie takiego poziomu życia, jak ich rodzice i dziadkowie. 
Spowodowane jest to nie tylko innym podejściem do posiadania, ale 
przede wszystkim mniejszą dostępnością do kapitału.  Ten nadmier-
ny konsumpcjonizm, jak go określa Jeremy Rifkin, spowodował, że 
w obliczu kryzysu gospodarstwa domowe zaczęły się zastanawiać nad 
sensem posiadania coraz większej ilości dóbr. Jednocześnie ten okres 
prosperity spowodował nieodwracalne efekty środowiskowe, co jak 
podkreśla autor, również wpłynęło na wrażliwość konsumentów (Ri-
fkin 2016: 257-258).

Narodziny sharing economy można podzielić na cztery fazy. 
Pierwsza z nich to nieograniczone dzielenie się kodami przez pro-
gramistów. Druga faza obejmuje popularyzację portali społeczno-
ściowych, głównie Facebook’a i Twitter’a, gdzie użytkownicy mogą 
się dzielić swoimi przeżyciami. Trzecia faza dotyczyła współdzielenia 
się kreatywnością poprzez takie platformy jak YouTube i Flickr. Nato-
miast teraz mamy czwartą fazę, która zakłada, że poprzez technolo-
gię można dzielić się dobrami ze świata rzeczywistego. Taka wspólna 
konsumpcja pozwala na czerpanie korzyści z użytkowania dobra lub 
usługi bez konieczności posiadania go na stałe. Pozwala w ten sposób 
na oszczędności finansowe, znika problem przechowywania dobra, 
a także przyczynia się do poznawania nowych ludzi. Większość współ-
czesnych transakcji sharing economy dzieje się na styku Internetu 
i świata rzeczywistego. Stąd też nurt ten szczególnie jest rozwijany 
przez młodych ludzi. Internet bowiem jest dla nich czymś, bez czego 
nie wyobrażają sobie funkcjonowania, i to w nim toczy się ich życie. 
Stąd też w tym pokoleniu zmienił się stosunek do własności, która 
stała się możliwością optymalizacji życia. Młodzi ludzie bardziej od 
posiadania cenią możliwość użytkowania danej rzeczy (Rifkin 2016: 
257-258). Jednocześnie wymóg mobilności, stawiany młodym lu-
dziom przez pracodawców, współgra z koncepcją sharing economy. 
Nie posiadając własności, mogą szybko zmienić miejsce zamieszka-
nia, jak też nie są dla nich problemem częste podróże. Do rozważenia 
pozostaje natomiast sam fakt, czy taki model został narzucony przez 
rynek, czy rzeczywiście takiego wyboru dokonało pokolenie Internetu.

Rodzaje i przykłady ekonomii współdzielenia

Zainteresowanie koncepcją sharing economy spowodowało, że 
powstało szereg odmian tego zjawiska, wykraczających poza wypo-
życzalnie, spółdzielnie czy wspólnoty. Pojawiły się banki czasu, które 
funkcjonują na zasadzie wykonywania usług, w zamian za co zarob-
kiem jest czas, który można wydatkować oddając do zrobienia zada-
nie innemu użytkownikowi banku czasu. Zaczęły funkcjonować też 
lokalne systemy wymiany handlu (LETS). Inicjowane są przez lokalne 
społeczności i przez nie kontrolowane. Polegają one głównie na two-
rzeniu bazy lokalnych mieszkańców, wraz z przedmiotami i usługa-
mi, przypisywanymi do konkretnej osoby, z których można korzystać 
w ramach wymiany dóbr i usług w danej społeczności. Do łask wró-
ciła również wymiana barterowa, pomijająca w transakcji pieniądz. 
W przypadku sharing economy ciekawą rolę odgrywa waluta wirtual-
na – bitcoin, która nie podlega kontrolom instytucji finansowych, na-
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w pewnym stopniu zniszczenie anonimowości w Internecie (Wardak, 
Zalega 2013). Jednak trzeba zauważyć, że znowu jest to oparte na za-
ufaniu, wobec tego, że informacje zamieszczane przez użytkowników 
w Internecie są prawdziwe, a nie tworzą oni alter ego, czując całkowitą 
wolność i realizując autokreację w Internecie. Opinie badaczy wskazują, 
że użytkownicy często podejmują się takich praktyk i kreują w Inter-
necie nową, lepszą wersję siebie. Tworzą postać, która ma przedsta-
wiać obraz, w wersji której chcieliby być (Gromkowska 1999, 36-49).

Serwisy ekonomi współdzielenia, w celach bezpieczeństwa, gro-
madzą od użytkowników takie dane jak numery telefonu, adresy ma-
ilowe oraz numery kart kredytowych. Z drugiej strony natomiast, plat-
formy pośredniczące w procesie konsumpcji współdzielonej uzyskują 
certyfikaty potwierdzające swoją wiarygodność, takie jak np: VeriSi-
gn Trusted czy Trusted Site. Rozwiązaniem, na które zdecydowały się 
platformy są również centra zaufania i wsparcia, dostępne 24 godzi-
ny na dobę. Takie rozwiązanie wdrożył wcześniej wspominany serwis 
AirBnB. Wszystkie zaprezentowane zadania mają na celu zwiększenie 
zaufania zarówno do samych serwisów, jak i do użytkowników funk-
cjonujących w ramach danej platformy (Wardak, Zalega 2013: 7-32). 
Skuteczność mechanizmów pozostawia jednak nadal wiele do życze-
nia, niemniej jednak samo ich funkcjonowanie zaczyna zaprzeczać ha-
słom, pod którymi jest popularyzowana sharing economy, mówiącymi 
o zaufaniu i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Można je za-
mienić (zgodnie z faktami) na: budujmy społeczeństwo obywatelskie 
oparte na kontroli i wzajemnym braku zaufania.

 
Poszukiwanie rzeczywistego znaczenia

 sharing economy

W perspektywie młodego pokolenia, które nie potrafi odnaleźć 
się na rynku pracy, nie widzi możliwości samodzielnego życia, przez co 
coraz później decyduje się na samodzielność i wyprowadzenie się od 
rodziców – w grupie 18-25 lat 73% młodych ludzi mieszka z rodzicami, 
a w wieku 26-30 42% (Finansowy portret młodych rrrr2014), sharing 
economy wydaje się być jedynym sposobem na życie. Stwarza pozory 
posiadania tego, co nigdy nie będzie w zasięgu ręki. Pozwala udawać, że 
nie potrzebuje się mieć swojego mieszkania czy domu w myśl elastycz-
ności i mobilności. Brak zdolności kredytowej, a co za tym idzie brak 
możliwości realizacji swoich przedsięwzięć, zmusza młodych ludzi do 
poszukiwania innych rozwiązań. W taki sposób przedstawia się praw-
dziwa przyczyna zainteresowania finansowaniem społecznościowym.

Formułowanie tez, mówiących że nowe pokolenia chcą takie-
go życia, wydaje się jednak zbyt daleko idące. Takie hipotezy mają 
raczej na celu kreowanie nowego nurtu w głowach młodych ludzi, 
którzy dzięki popularyzacji medialnej zyskują bezkrytyczne przeświad-
czenie o tym, że jest to nowoczesny i modny styl życia. Stanowcza 
większość literatury, artykułów i badań przedstawiających w sposób 
optymistyczny zjawisko sharing economy, wzbudza wątpliwości co 
do profesjonalizmu i odpowiednio dobranej metodologii badań. 
Przykładowo raport „Nowy typ konsumentów i gospodarka oparta 
na współdzieleniu” przygotowany przez agencję Havas Worldwide, 
przedstawia optymistyczną opinię na temat współdzielenia aż 73% 
Polaków, a badaniami zostało objęte 502 osoby z całej Polski (Zgiep 
2014). Natomiast konfrontując powyższy raport z danymi GUS, 78% 
respondentów (14 tysięcy przebadanych osób) nie ufa innym ludziom 
(GUS 2015). Dla przypomnienia jest to najważniejszy fundament dla 

(Gansky 2010: 54). W tym aspekcie rozwój sharing economy zdaje się 
przeczyć pewnym tendencjom społecznym. Jednak mimo to, idea ta 
jest popularyzowana i propagowana przez różne grupy interesu. Od-
dolne inicjatywy zawdzięczamy organizacjom trzeciego sektora, które 
promują aspekty związane z odpowiedzialną konsumpcją i poszano-
waniem środowiska naturalnego. Jednak zauważyć należy również, że 
koncepcja ta jest promowana poprzez działania odgórne. W czerwcu 
2016 roku Komisja Europejska opublikowała Europejski program na 
rzecz gospodarki dzielenia się. Przedstawia w nim wytyczne, mające 
za zadanie budować ufność w takiej gospodarce, zarówno po stronie 
konsumentów i przedsiębiorców, jak i organów administracji. Ma sta-
nowić również zachętę do angażowania się w ten sektor, który Komi-
sja ocenia jako dynamiczny szacując, że w 2015 roku osiągnięto w nim 
28 miliardów Euro przychodów. Natomiast zgodnie z wynikami Euro-
barometru, 52% obywateli UE ma świadomość istnienia takiego nurtu 
gospodarczego, a 17% korzystało z takich usług przynajmniej raz – ba-
danie zakończone zostało w styczniu 2016 roku (Komisja Europejska, 
30.06.2018 r.). Do tego przekazu należy jednak podejść z pewną dozą 
ostrożności. Oprócz zachęt propagowania tego sektora gospodarki, 
w niniejszym programie, spory obszar jest poświęcony problemowi 
unikania podatków poprzez tego typu działalność. Można zatem się 
pokusić o stwierdzenie, że Komisja Europejska bardziej obawia się 
strat w wyniku nieszczelnego systemu podatkowego, aniżeli oczekuje 
wzrostu gospodarczego idącego za sharing economy.

Pomimo krótkiej historii sharing economy, zostało już udoku-
mentowanych szereg nadużyć z nią związanych. Jednym z bardziej 
spektakularnych przykładów jest sytuacja jaka miała miejsce poprzez 
korzystanie z serwisu AirBnB, świadczącego usługi w zakresie zakwa-
terowania w różnych miejscach na świecie. W czerwcu 2011 roku je-
den z domów tak wynajmowanych, został zdewastowany i okradzio-
ny. Odbiło się to na reputacji platformy i spowodowało wprowadzenie 
dodatkowych mechanizmów ochrony, wykraczających poza ludzkie 
zaufanie (Arrington 2011). W tym samy roku, działalność musiała za-
kończyć platforma HiGear, zajmująca się wynajmowaniem luksuso-
wych samochodów pomiędzy użytkownikami. W wyniku działalności 
platformy doszło do kradzieży luksusowych aut o łącznej wartości 400 
000 dolarów amerykańskich. Nie pomogły tutaj żadne zabezpieczenia, 
takie jak: depozyty finansowe, numery kart kredytowych, ubezpiecze-
nie oraz identyfikacja użytkowników (Perez 2012).

Wizja społeczeństwa, które ze szczytnych pobudek i w myśl wiel-
kich idei, jak zahamowanie trendu konsumpcjonizmu oraz ochrona 
środowiska naturalnego, została bardzo mocno zachwiana przez 
szereg przypadków nadużyć w procesie kolaboratywnej konsumpcji. 
Zaczęto tworzyć mechanizmy chroniące obie strony interesu. Jednym 
z najbardziej popularnych narzędzi ochrony jest zamieszczanie ocen 
przez samych użytkowników na platformach świadczących tego typu 
usługi. W ten sposób przyszli konsumenci opierają swoje oceny o opi-
nie wcześniejszych użytkowników danego dobra czy usługi (Wardak, 
Zalega 2013: 7-32). Zastanawiająca jest jednak wiarygodność opinii 
internetowych, zwłaszcza, że istnieje wysoka świadomość co do ich 
wpływu na decyzje podejmowane przez potencjalnych konsumentów. 
Dowodzi tego szereg raportów, jak chociażby ostatni raport M-com-
merec. Kupuję mobilnie 2015.

Innym rozwiązaniem mającym na celu zabezpieczyć transakcje 
jest łączenie kont użytkowników razem z tymi, które posiadają w ser-
wisach: Facebook, Twietter, Google+ lub Linkedin. Ma to stanowić 
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możliwości dostatniego życia. Jednak przeprowadzona analiza wska-
zuje, że jedynym powodem rozwoju tej koncepcji nie jest świadomość 
konsumencka i troska o środowisko. Bardzo duże znaczenie ma tu 
czynnik finansowy, który też jest wyjątkowo mocno eksponowany przy 
popularyzacji tej koncepcji. Argumentowanie rozwoju wspólnej kon-
sumpcji, poprzez zmianę podejścia młodych ludzi, też wydaje się być 
nie do końca zasadne. Podkreślana elastyczność i mobilność są bar-
dziej sloganami wygodnymi dla pracodawców, którzy mają problem 
z zaangażowaniem młodych ludzi w miejscu pracy (Delloite 2013). 
Niewątpliwie jednak ten temat wymaga dalszej analizy i próby odnale-
zienia rzeczywistych przyczyn rozwoju i popularyzacji sharing economy.
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szerzenia się ekonomi współdzielenia. Natomiast w czasopismach po-
pularnonaukowych panuje tendencja bezkrytycznego podejścia do 
tego zagadnienia. Przykładowo magazyn BRIEF wskazuje na pozytyw-
ną zmianę społeczną dzięki ekonomii współpracy oraz na zacieśnianie 
więzi społecznych (Brief 2016), nie podejmuje natomiast refleksji nad 
realnością takiego następstwa, pomijając kwestię maksymalizacji ko-
rzyści i egoizmu konsumenta. Forbes natomiast twierdzi, że w Polsce 
idea ta rozwija się dynamicznie, nie przedstawiając wobec takiego 
sformułowania żadnych danych, a jedynie entuzjastyczne wypowiedzi 
właścicieli firm, a tak naprawdę w większości przykładów start upów, 
które jeszcze nie odnalazły swojego modelu biznesowego i nie osią-
gnęły progu rentowności (Forbes 2015).

W obliczu takich opinii, o wiele trafniejszym sformułowaniem 
odnośnie niepohamowanego entuzjazmu szerzenia sharing economy 
byłoby stwierdzenie, że młodzi ludzie nie chcą zaciągać kredytów na 
około 30 lat (Bankier 2013), by posiadać mieszkanie, a potem popaść 
w długi, jak to się stało z ich rodzicami, głównie po kryzysie z 2008 
roku. Sharing economy pozwala uwierzyć, że elastyczne życie, po-
zbawione posiadania, jest nie tylko wygodne, ale również satysfak-
cjonujące i modne. Propagowanie takiego stylu życia jest bezpieczne 
w społeczeństwach, gdzie diametralnie zmienił się status majątkowy 
z pokolenia na pokolenie i wzorce czerpane od rodziców są już nie-
możliwe do osiągnięcia. Dzięki koncepcji wspólnej konsumpcji, możli-
wym jest zachowanie poziomu życia na podobnym pułapie z pominię-
ciem aspektu gromadzenia dóbr. Widząc takie podłoże, szerzenie tego 
nowego nurtu może być celem wielu gospodarek, które nie potrafią 
w inny sposób poradzić sobie z narastającymi problemami, takimi jak 
rosnąca dysproporcja dochodów. Na dzień dzisiejszy transfery socjal-
ne w Polsce są w stanie udźwignąć ten ciężar, jednak pogłębianie się 
tej tendencji, zmusi do poszukiwania nowych rozwiązań, które już dziś 
powinny być przygotowywane.

Podsumowanie

Stosunkowo młody termin sharing economy, zyskał na popular-
ności w ostatnich latach. Pojawiło się szereg odmian nurtu pozwa-
lającego na wspólną konsumpcję, a nawet waluta wirtualna, prze-
znaczona dla tego nowego rozwiązania gospodarczego. Doniesienia 
medialne, kierowane stricte do młodych ludzi, połączone z iden-
tyfikacją charakterystycznych cech nowego pokolenia pozwalają 
uwierzyć, że jest to inicjatywa oddolna odpowiadająca nowej wir-
tualnej rzeczywistości. Ponowne zastanowienie się nad tą koncepcją 
ukazuje jednak pewne niespójności, ujawniające się w czynnikach 
determinujących rozwój koncepcji. Społeczeństwo, w którym jest 
ogromny kryzys zaufania, nie może w sposób efektywny wykształcić 
koncepcji, która na tym zaufaniu się opiera. Stąd też pojawił się sze-
reg mechanizmów zabezpieczeń takich transakcji. Ponadto, bliższe 
przyjrzenie się informacjom serwowanym przez media, pozwala na 
dostrzeżenie, że wnioski mówiące o sukcesie wspólnej konsumpcji 
są zbyt pochopne i nie podparte rezultatami z rzeczywistości gospo-
darczej. Sama koncepcja natomiast prowadzi do transakcji zawiera-
nych przez indywidualne osoby z pominięciem systemu podatkowe-
go, co do zasady wzbudza zainteresowanie organów zajmujących się 
regulacją podatkową.

Ciężko jednoznacznie stwierdzić, że koncepcja sharing economy, 
jak to na wstępie zostało zasugerowane, jest odpowiedzią na brak 

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 1(27)/2018                                                                                                    

42

Reklama jako element mediów 

Paradygmat systemowo-funkcjonalny z uwzględnieniem 
konstruktywnych teorii Niklasa Luhmanna i Michaela Fleischera 
zakłada, że obszar działalności reklamy, z punktu widzenia opisu 
zjawiska, jest skomplikowany, gdyż „reklama należy do najbardziej 
zagadkowych zjawisk” (Luhmann 2009: 51). Jest też produktem 
mass mediów, a te jawią się jako „strukturalna baza generowania 
wiedzy o społeczeństwie” (Wszołek 2015: 128). Takie podejście sta-
wia reklamę w niezbyt pomyślnym świetle, bowiem, z perspektywy 
mediów, reklamy to nic innego jak przekazy konstruujące piękno, 
a kamuflujące rzeczywistość. Ich nadrzędnym celem jest realizo-
wanie funkcji takich jak prezentowanie marki czy produktu, dyfe-
rencja produktu tego samego typu, uzasadnienie decyzji zakupu 
w perspektywie logiczno-emocjonalnej oraz tworzenie i utrzyma-
nie relacji w obszarze producent–sprzedawca–konsument” (Wszołek 
2015: 136-137). Najważniejszą funkcją reklamy z punktu widzenia 
wspomnianego już Luhmanna jest „wyposażenie ludzi „pozbawio-
nych smaku” – w smak: „sukces reklamy nie ma charakteru tylko 
ekonomicznego (…), nie jest wyłącznie sukcesem sprzedaży. System 
mass mediów także tu ma własną funkcję, która mogłaby polegać 
na stabilizowaniu stosunku redundancji i odmienności w kulturze 
codziennej” (Luhmann 2009: 56). A jedną z najważniejszych jej cech 
jest to, że zwraca się bezpośrednio do kupującego i w ten sam spo-
sób nakłania go do zakupu (Křížek, Crha 2006: 28).

Jerzy Bralczyk zdefiniował reklamę jako wytwór i składnik kultu-
ry. Taki przekaz nie boi się korzystać z niewłaściwych form wyrazów 
ani wykorzystywać i przekształcać znaczące dla danej kultury sym-
bole. Jednocześnie jest agresywny i zdolny do przekonania odbior-

Wstęp 

Nie ulega wątpliwości, że współczesny świat przesycony jest re-
klamami. Spoty telewizyjne, radiowe, reklama drukowana w prasie 
i na billboardach, internetowe pop-upy, lokowanie produktu w au-
dycjach telewizyjnych, wszechobecna reklama natywna, otaczają 
współczesnego człowieka praktycznie wszędzie. Od rana do wieczo-
ra i od wieczora do rana. Blokami reklamowymi przerywane są pro-
gramy telewizyjne. Spoty emitowane są przed filmem w kinie. Draż-
niące okienka z nachalną reklamą wyskakują w kartach przeglądarki 
internetowej. Trudno w tym gąszczu się nie pogubić. Nie łatwo jest 
odróżnić wartościowy produkt od marnej podróbki. Reklamować 
może każdy i wszystko. W Polsce najważniejszą regulacją prawną, 
chroniącą konsumentów przed nieuczciwą reklamą jest Kodeks Etyki 
Reklamy (dalej KER). Do jego przestrzegania zobowiązani są wszy-
scy reklamodawcy w kraju. Jednak niedoskonała ustawa pozostawia 
pewne luki, z których chętnie oni korzystają, manipulując decyzjami 
zakupowymi konsumentów. Szczególne zagrożenie społeczne doty-
czy najmłodszej ich grupy: dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia. 

Niniejszy artykuł ma charakter poglądowo-teoretyczny. W jego 
pierwszej części zaprezentowano systemowo-funkcjonalny para-
dygmat reklamy jako elementu mediów. W drugiej zaś istniejące 
obecnie regulacje prawne dotyczące etyki w reklamach skiero-
wanych do dzieci i młodzieży. Istotnym elementem publikacji jest 
etyczne ujęcie problemu reklam skierowanych do dzieci w kontek-
ście społecznych konsekwencji łamania Kodeksu Etyki Reklamy. Ce-
lem opracowania jest wykazanie, w jaki sposób perswazja ukryta 
stosowana w przekazach reklamowych oddziałuje na dzieci i jakie 
społeczne konsekwencje niesie za sobą to zjawisko.

Marta Kierska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

„Mamo, Tato! Kup mi to!” – społeczne konsekwencje reklam  
żywności skierowanych do dzieci

„Mom dad! Buy it for me!” – social consequences of ads  
directed at children

Advertising, which is both a product and a component of cul-
ture, is present almost everywhere. Advertising bombs its audience 
from the early years of their lives. This article is view-theoretical. 
It presents the system-functional paradigm of advertising as an el-
ement of the media. In addition, it discusses the legal and ethical 
aspects of advertising targeted at children and adolescents – con-
sumers most at risk for advertisers’ persuasive behavior. Special at-
tention was paid to food advertising. Excessive consumption, often 
under the influence of advertising, is considered one of the causes of 
obesity – the pandemic of the 21st century.

Keywords: advertising, ethics in advertising, advertising for chil-
dren, persuasion.

Reklama, która jest zarówno wytworem i składnikiem kultury, 
obecna jest niemalże wszędzie. Bombarduje odbiorców już od wcze-
snych lat ich życia. Niniejszy artykuł ma charakter poglądowo-teore-
tyczny. Zaprezentowano w nim systemowo-funkcjonalny paradygmat 
reklamy jako elementu mediów. Ponadto zostały w nim omówione 
regulacje prawne oraz aspekty etyczne reklamy skierowanej do dzie-
ci i młodzieży – odbiorców najbardziej narażonych na perswazyjne 
działania reklamodawców. Szczególną uwagę poświecono reklamie 
żywności. Nadmierna konsumpcja, często pod wpływem reklamy, jest 
uznawana za jedną z przyczyn otyłości – pandemii XXI wieku.

Słowa kluczowe: reklama, etyka w reklamie, reklama dla dzieci, 
perswazja.

Typ artykułu: poglądowo-teoretyczny.

Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.

Cytowanie: Kierska M., (2018) „Mamo, Tato! Kup mi to!” – społeczne konsekwencje reklam żywności skierowanych do dzieci, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura”  
nr 1(27), s. 42-45, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK1-2018/RSK1-2018-Kierska-Społeczne-konsekwencje-reklam.pdf
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fizycznych szkód” (Międzynarodowy Kodeks Reklamy 2017). 
Jednakowoż w żadnym zachodnim systemie prawnym nie ist-

nieje zupełny zakaz reklamy adresowanej do dzieci. Wprowadzenie 
go byłoby tylko mnożeniem ograniczeń i zakazów, co z kolei za-
ostrzyłoby problem ochrony prawnej dzieci przed reklamą w ogóle. 
Jak zauważa Ewa Łętowska „skoro wszyscy jesteśmy konsumentami, 
to są nimi również i dzieci” (Łętowska 1998: 90). Ponadto zbyt moc-
na ingerencja w swobody dzieci mogłaby nosić znamiona dyskry-
minacji. Z drugiej strony zbyt liberalne podejście do omawianych 
uregulowań mogłoby spowodować, że dziecko nie będzie trakto-
wane jako specjalny rodzaj konsumenta, a przecież to najbardziej 
podatny na działanie przekazów odbiorca. Nie potrafi on oddzielić 
scen fikcyjnych od realnych, łatwo ulega autorytetom i wpływom 
innych, ma nierozwinięty krytycyzm w pojmowaniu świata i nieroz-
winięty system norm oraz wartości, jest niedojrzały emocjonalnie 
i nie umie określić stopnia zagrożenia i ryzyka (Ames, Ilg, Baker 
2015: 219-227). 

Wobec powyższego ograniczenia „dziecięce reklamy” powinny 
dotyczyć jedynie treści emitowanych przekazów oraz ewentualne-
go udziału najmłodszych w reklamach. W chwili obecnej polskie 
ustawodawstwo wymienia obszary i rodzaje reklam adresowanych 
do dzieci, które są odgórnie zabronione. Najogólniej mówiąc, są to 
przekazy nawołujące dzieci i młodzież do nabywania produktów czy 
usług oraz zachęcające je do wywierania presji na dorosłych, w celu 
skłonienia ich do zakupu przedstawianych dóbr. Trzeba przy tym pa-
miętać, że granica między nakłanianiem pośrednim i bezpośrednim 
jest bardzo wąska. Z tego względu właśnie należałoby się zastano-
wić, czy kierowanie reklam do dzieci, z etycznego punktu widzenia, 
jest zupełnie właściwe? 

Etyczne ujęcie problemu reklam skierowanych do 
dzieci, w kontekście łamania Kodeksu Etyki Reklamy

We współczesnym świecie reklama stanowi istotne narzędzie 
komunikacji w gospodarce wielorynkowej. Stosując wiele instru-
mentów oddziałuje na swoich odbiorców pod wieloma względami. 
Choć reklama to zwierciadło odbijające społeczne nastroje i niepo-
koje, to jednocześnie jest bardzo zniekształcone. Głównym celem 
reklamy jest przyciąganie uwagi klienta, skłaniając go do wyboru 
określonego produktu. Perswazja w reklamie ma zazwyczaj ukryty 
wymiar, bo bez tego osiągnięcie opisanego celu byłoby wręcz nie-
możliwe. Ten z pozoru niegroźny zabieg umożliwia reklamodawcy 
kontrolę sposobu myślenia konsumenta o produkcie czy usłudze. 
Twórcy reklam doskonale zdają sobie z tego sprawę i zamiast nakła-
niać odbiorcę do zakupu, starają się wzbudzić jego zainteresowanie 
i zachwyt. Etykę zastępuję estetyka i content. Odpowiednio opra-
cowane treści, w połączeniu z obrazem oddziałują na zmysły kon-
sumentów. Warto podkreślić, że „techniki perswazyjne i argumen-
tacyjne pozwalają bowiem na ukazanie w reklamach rzeczywistości 
społecznej jako ściśle określonej i jednoznacznej. Stąd już tylko krok 
do operowania stereotypami i utrwalania ich w świadomości spo-
łecznej. W rezultacie (…) świat przedstawiony w reklamie staje się 
rzeczywistością alternatywną” (Sarnecka 2013: 23). 

Problem ten najbardziej uwidacznia się, kiedy odbiorcami re-
klam stają się dzieci. Jak już wcześniej podkreślano, stanowią one 
najbardziej podatną na manipulację i perswazję grupę, która nie 

cy o słuszności użytej formy, symbolu lub wartości (Bralczyk 2004: 
135-137). Osadzenie reklamy w kontekście mediów, które kształ-
tują współczesną rzeczywistość nie jest jednak bezpodstawne. To 
właśnie media są podstawowym nośnikiem reklamy, o dużej po-
jemności informacyjnej. Społeczne czy komercyjne, ogólnokrajowe 
czy regionalne, ogólne czy tematyczne, przekazywane są codziennie 
przez wszystkie media. W 2016 roku w Polsce reklama dominowała 
w telewizji oraz Internecie. Wartość całego rynku w tym czasie wy-
niosła 6,809 miliarda PLN, a największe wydatki obejmowały sektor 
handlowy. Struktura rynku reklamy kształtowała się następująco: 
telewizyjna – 35,6%, internetowa – 33,8%, prasowa – 16,8%, radio-
wa – 6,4% (http://analizarynku.eu/rynek-reklamy, 2017). Znaczna 
część tych przekazów kierowana jest do dzieci. Jak twierdzi Grażyna 
Adamczyk (2013) segment reklam skierowanych do dzieci i młodzie-
ży jest od dawna obiektem niesłabnącego zainteresowania rekla-
modawców a wszelkiej maści producenci i usługodawcy są w stanie 
zaspokoić nawet najbardziej wyrafinowane potrzeby milusińskich. 
Najmłodsi są szczególnie cenną grupą docelową reklamodawców 
żywności. Kolorowe słodycze, napoje, jedzenie typu fast food, do 
którego dołączane są w zestawie mini zabawki, mają przyciągać 
uwagę najmłodszych i wzbudzać w nich chęć posiadania. W ten 
sposób, w niczego nieświadomym dziecku, zostaje zaszczepione 
pragnienie, które da o sobie znać podczas zakupów w hipermar-
kecie z rodzicami. Wielu rodziców podkreśla bowiem, że ich dzieci 
sięgają w sklepie po tę żywność, którą dobrze znają z reklam1. Re-
klamy skierowane do dzieci, bez względu na to, jaki segment ryn-
ku reprezentują, powinny być poddawane rygorystycznej kontroli. 
Wiele państw UE podpisało Międzynarodowy Kodeks Reklamy, który 
reguluje poruszane w niniejszym artykule kwestie – o czym w dal-
szej części artykułu. 

Reklama skierowana do dzieci – aspekty prawne

Podstawowym dokumentem, który czuwa nad ochroną dzieci 
występujących w reklamach oraz kontrolujących treści tych prze-
kazów jest Kodeks Etyki Reklamy, którego celem jest zapewnienie 
ochrony, by reklama nie wprowadzała w błąd, pozostała etyczna 
i uczciwa pod każdym względem. Według KER „wartość produktów 
oferowanych w reklamie skierowanej do dzieci lub młodzieży nie 
może być wskazywana w sposób, który prowadzi dzieci lub mło-
dzież do nietrafnego postrzegania rzeczywistej ich wartości, np. 
przez użycie w niewłaściwym kontekście zwrotów i słów w rodzaju 
‘tylko’, ’niewiele’. Reklama nie może także sugerować, iż produkt jest 
dostępny dla każdego budżetu domowego” (Kodeks Etyki Reklamy 
2014). Same reklamy muszą uwzględniać stopień rozwoju dzieci, nie 
mogą wprowadzać w błąd i wykorzystywać ich naturalnej ufności 
i braku doświadczenia. Przepisy te pozostają w zgodzie z artykułem 
13 Międzynarodowego Kodeksu Reklamy, który traktuje, że „rekla-
ma nie powinna wykorzystywać łatwowierności dzieci oraz niedo-
świadczenia młodzieży, a także ich poczucia uczciwości. Reklama 
skierowana do dzieci lub młodzieży nie powinna zawierać tekstu 
lub obrazu zdolnego do spowodowania psychicznych, moralnych lub 
1 Opinia na podstawie blogów parentingowych opisujących osobiste do-
świadczenia rodziców, m. in.: http://dzieciowo.pl/2015/05/mamo-kup-mi-
-czyli-gorzka-prawda-o-reklamie-skierowanej-do-dzieci.html; http://dzi-
dziusiowo.pl/dziecko/wychowanie-i-rozwoj/1209-dziecko-w-sklepie-czyli-
-mamo-tato-kup-mi-to 
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Wobec powyższego, można pokusić się o wniosek, że wspo-
mniane wyżej reklamy sieci restauracji McDonald’s przyczyniają się 
do nasilenia problemu otyłości wśród dzieci i młodzieży. W 2015 
roku do Komisji Rady Etyki Reklamy wpłynęła skarga, w której za-
rzucono restauracji, iż jedna z reklam promuje niezdrowy styl życia. 
Dotyczyło to spotu telewizyjnego, przedstawiającego następującą 
sytuację: po meczu koszykówki trener z grupą młodzieży udaje się 
do McDonald’s na posiłek, zamawiając wszystkim słynne kanapki, 
frytki i gazowane napoje. Arbiter-referent KER oświadczył wówczas, 
że „reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności 
społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami” (https://www.ra-
dareklamy.pl/uchwaly-ker/2015/uchwała-nr-zo-95-15-w-sprawie-
-reklamy-firmy-mcdonald-s-polska-sp-z-o-o 2017). W odpowiedzi 
McDonald’s zaznaczył jednak, że spot kierowany jest do młodzieży 
aktywnie spędzającej czas, przez co ostatecznie Rada Etyki Reklamy 
skargę oddaliła. 

Opisane w tej części artykułu etyczne problemy twórców i od-
biorców reklam skierowanych do dzieci i młodzieży niosą za sobą 
poważne społeczne konsekwencje. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, 
że reklamy dla najmłodszych, które nie pozwalają na uzyskanie 
niczego poza zyskiem, są nieetyczne. Zatem producent powinien 
pamiętać, by tworzyć treści zgodnie z zasadami i w ten sposób po-
magać w realizacji społecznego celu edukacji dzieci i młodzieży. Jak 
zatem opisać społeczne konsekwencje łamania etyki w reklamie 
kierowanej do najmłodszych konsumentów?

Otyłość, będąca następstwem nadmiernej konsumpcji pod 
wpływem reklam, to nie jedyny problem, z którym przychodzi się 
zmierzyć społecznościom na całym świecie. Przekazy reklamowe są 
częścią funkcjonowania ludzi. Umiejscowione w czasie i przestrze-
ni kształtują rzeczywistość społeczną i obejmują znaczenia zjawisk, 
procesów i idei. Każdy z nich charakteryzuje się pewnego rodzaju 
umownością i przedstawia sztuczną rzeczywistość, którą łatwo moż-
na poddać obiektywizacji. Reklama wytworzona przez człowieka to 
produkt, jakiemu w czasie społecznych interakcji nadawane są różne 
znaczenia. Dzięki temu można mówić o zamierzonych i niezamie-
rzonych efektach, w wymiarze społecznym, reklam kierowanych do 
dzieci i młodzieży. Do konsekwencji zamierzonych zalicza się przede 
wszystkim przekazanie konsumentom informacji niezbędnych do 
podjęcia decyzji zakupowej, takich jak cena czy kluczowe zalety 
produktu (Maksymiuk, Jasielska 2014: 264). 

O wiele bardziej skomplikowane są jednak skutki niezamie-
rzone, bo to właśnie one oddziałują na rozwój najmłodszych kon-
sumentów. Niezamierzone skutki reklam ulokowane w obszarze 
społecznym, mogą przyczyniać się do zmiany lub utrwalenia okre-
ślonych postaw, zachowań, przynosząc skutki odczuwane przez 
innych. W kontekście omawianych wyżej reklam żywnościowych, 
konsekwencją będzie nie tylko otyłość i utrwalanie nieprawidło-
wych nawyków żywieniowych. Wykorzystana w odpowiedni spo-
sób reklama może również rozpowszechniać pozytywne wzorce, 
zwiększając świadomość nieprawidłowego odżywiania czy braku 
aktywności fizycznej (Maksymiuk, Jasielska 2014: 267). Przykładem 
takiej reklamy kierowanej wprost do dzieci jest „Ekipa Chrumasa” 
(http://ekipachrumasa.pl/ 2017). Jest to część kampanii pt. Owoce 
i warzywa w szkole przygotowanej przez Agencję Rynku Rolnego. 
Reklama dotyczy serialu o takim samym tytule, którego celem jest 
zachęcenie dzieci i ich rodziców do zdrowego odżywiania. 

potrafi w żaden sposób przewidzieć skutków komunikatów reklamo-
wych. Nie potrafi się także im przeciwstawić i przyjmuje je dokładnie 
takimi, jakimi są. Dzieci są bowiem pozbawione krytycyzmu i głę-
boko wierzą, że świat, który przedstawiony jest na ekranie telewi-
zora czy komputera, jest równoznaczny z realnym. Wobec tego nie 
sposób nie zgodzić się z Winstonem Fletcherem, który podkreśla, 
że rynek reklam skierowanych do dzieci i młodzieży jest bardzo spe-
cyficzny. Żaden inny rynek nie jest tak bardzo wymagający, ponieważ 
adresatami nie są bezpośredni nabywcy (Fletcher 2004: 11). 

Społeczeństwo konsumpcyjne wciągnęło w swoje szeregi 
również dzieci, które stały się obiektem działań marketingowo-
-konsumpcyjnych. Tym samym zyskały one status ważnego konsu-
menta, który potrafi wpływać na decyzje zakupowe całej rodziny 
(Walotek-Ściańska 2010: 91). Świadomi tego producenci angażują 
przy tworzeniu przekazów reklamowych psychologów dziecięcych, 
których zadaniem jest przeprowadzenie badania rynku. To zgoła 
mało etyczne zachowanie ma na celu „zaatakować” umysł dziecka. 
Reklama w najlepszym wydaniu sprawia, że ludzie czują, że bez ich 
produktu jesteś przegrany, a dzieci są na to bardzo wrażliwe. Jednak 
twórcy reklam, przestrzegający Kodeksu Etyki Reklamy i używający 
ukrytej perswazji nie widzą problemu. Dla nich zysk jest ważniejszy 
niż długofalowe skutki kolorowych i śmiałych przekazów kierowa-
nych do najmłodszych konsumentów. 

W centrum debaty na temat nieetycznych reklam dla dzieci 
stoją reklamy żywności. Już w latach 70. XX wieku przeprowadza-
no badania, z których wynika, że pokazywane dzieciom reklamy 
mają duży wpływ na to, jakie przekąski wybierają one podczas 
szkolnych przerw. Badania te przeprowadzono kilkakrotnie w Sta-
nach Zjednoczonych i każde następne potwierdzały, że dzieci 
oglądające telewizję chętniej wybierały na śniadanie płatki rekla-
mowane w telewizji niż inne produkty podawane im przez rodzi-
ców (Goldberg, Gorn, Gibson 1978: 73-81; Gorn, Goldberg, 1977: 
86-88). Problem stał się tym bardziej poważny, że reklamowane 
słodycze, pyszne, lecz niezdrowe przekąski oraz kolorowe i pełne 
cukru napoje stały się podstawą menu wielu dzieci na świecie. 
Ich reklamy stale przekonują dzieci, że jedzenie jest fajne, a wy-
bierając kanapki, koniecznie należy popić je słodkim, gazowanym 
napojem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z konsekwencji takiego 
jedzenia. Nawet jeśli wiedzą, że jest to niezdrowe jedzenie, to nie 
potrafią połączyć tego z krótkimi, kolorowymi, zachwycającymi 
i intrygującymi reklamami. Jednak McDonald’s broni się twier-
dząc, że nie reklamuje niezdrowego pożywienia, a wartości uka-
zywane w ich reklamach to m.in. promocja wspólnie spędzanego 
czasu przez rodzinę, paczkę przyjaciół (Bakir, Vitell 2009: 300). 
Trudno nie zgodzić się z ich zapewnieniami. Z drugiej jednak stro-
ny dane statystyczne Światowej Organizacji Zdrowia ukazują, że 
blisko 41 milionów dzieci na całym świecie cierpi z powodu nad-
wagi lub otyłości. Wskaźniki otyłości oczywiście wyższe są w kra-
jach rozwiniętych, przy czym najwyższe do tej pory odnotowano 
w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W USA jest to aż 
jedno na czworo dzieci. Oznacza to, że w dwudziestoosobowej 
klasie, aż pięcioro dzieci ma wskaźnik BMI powyżej 25. W Pol-
sce poziom otyłości dzieci i młodzieży jest na poziomie średnim. 
W 2014 roku odsetek dzieci w wieku szkolnym, u których BMI 
wskazywało na nadwagę lub otyłość, wynosił 14,8% (Kędzior, Ja-
kubek-Kipa, Brzuszek, Mazur 2017: 42-45). 
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Zmiany zachowań i postaw, które są niezamierzonymi kon-
sekwencjami reklam skierowanych do dzieci, dotyczą praktycz-
nie każdego społecznego wymiaru działalności człowieka, który 
w jakikolwiek sposób można powiązać z reklamą. Najlepsze efekty 
zmiany zachowań i postaw na pozytywne, odnoszą reklamy spo-
łeczne. Chociaż w Polsce nie powstaje wiele przekazów społecznych 
o charakterze reklamowym, które są bezpośrednio kierowane do 
dzieci (http://kampaniespoleczne.pl/kampanie/ 2017), to jednak 
poruszane w nich tematy mają charakter edukacyjny, a przez to 
mogą i oddziałują na kształtowanie prawidłowych postaw społecz-
nych najmłodszych odbiorców. Bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
ekologia, komunikacja w rodzinie, pomoc społeczna, pomoc zwie-
rzętom, prawa dziecka i prawa człowieka oraz starość to tematy, 
z którymi na co dzień przychodzi zmierzyć się dzieciom na całym 
świecie. Dlaczego by więc nie wykorzystać potencjału reklamy i nie 
wykorzystać jej do promowania i kształtowania właściwych postaw 
i zachowań u dzieci? 

Podsumowanie 

Dziecięcy świat to bardzo kolorowa kraina. Wszystko co nowe 
jest w nim fascynujące. A wszystko co fascynujące wywołuje nie-
malże natychmiastową chęć posiadania. Zleceniodawcy i twór-
cy reklam doskonale to wiedzą i niestety, nie zawsze w zupełnie 
etyczny sposób, wykorzystują. Istnieje wiele sposobów by granice 
rozsądnej praktyki nie były przez nich poważnie naruszane. Jednym 
z najbardziej oczywistych a przy tym skutecznych wydaje się zwró-
cenie większej uwagi na staranność w przygotowywaniu przekazów 
reklamowych kierowanych do najmłodszych konsumentów. Nie po-
winny one opierać się wyłącznie o Kodeks Etyki Reklamy, ale przede 
wszystkim o specjalistyczną wiedzę z zakresu rozwoju dzieci i mło-
dzieży oraz ich własny wewnętrzny kodeks moralny. 

Dzieci to przyszłość społeczeństwa, dlatego odpowiedzialność 
za ich kształtowanie powinni brać wszyscy dorośli. Bez względu na 
to, czy formalnie są z tymi dziećmi powiązani czy nie. Bardziej etycz-
na reklama kierowana do dzieci, powinna stać się oczywistym celem 
przyświecającym reklamodawcom.  A niezamierzone skutki, takie 
jak przypadkowe kształtowanie postaw i zachowań, powinny zostać 
zastąpione przez cele świadome i zamierzone. 

Konkludując, podkreślić należy, że kreowana w reklamach rze-
czywistość powinna być nieustanie poddawana ocenie pod kątem 
prawnym i etycznym. I choć nieetyczna reklama, zwłaszcza ta, któ-
rej odbiorcami mają być przede wszystkim dzieci, wzbudza wiele 
kontrowersji, to często jest jedynym sposobem na wyróżnienie się 
marki na rynku. Nie oznacza to oczywiście, że producenci są zwol-
nieni z obowiązku przestrzegania Kodeksu Etyki Reklamy, a jedynie 
tyle, że społeczeństwo powinno być bardziej czujne i poddawać 
jeszcze większej krytyce, wszystkie reklamy kierowane do najmłod-
szych, jeśli tylko wzbudzają niepokoje. Ważna jest także edukacja 
samych zainteresowanych. Im mniejsza wiedza dziecka-konsumenta 
na temat zakresu kompetencji odbioru reklamy i umiejętności od-
różniania ważnych i mniej ważnych potrzeb własnych, tym większa 
podatność na oddziaływanie reklamy i słabsza ochrona konsumenta 
przed niezamierzonymi skutkami reklam.

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
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wybieranymi sposobami na pomnażanie środków okazały się konta 
oszczędnościowe w bankach (77% wskazań), a także lokaty terminowe 
(42%). Główną przyczyną tych statystyk jest ponadprzeciętna awersja 
do ryzyka, prawdopodobnie związana z kryzysem na rynku akcji w 2007 
roku (https://www.ingbank.pl/ 2018).

Artykuł skupia się na dwóch możliwościach inwestycyjnych skie-
rowanych do podmiotów, które chciałyby pomnożyć swój kapitał za 
pomocą wspólnego inwestowania, a które charakteryzuje się znaczną 
dywersyfikacją ryzyka i mniejszą podatnością na nagłe zmiany koniunk-
turalne (Gemra 2018). Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) mają 
pod zarządzaniem fundusze często o bardzo zróżnicowanej polityce in-
westycyjnej, tak aby każdy inwestor mógł wybrać odpowiadający jego 
preferencjom fundusz o określonej strategii zarządzania (np. akcyjny, 
dłużny czy stabilnego wzrostu) (http://www.izfa.pl/ 2018). ETF także 
posiadają jednostkę zarządzającą, jednak nie ma ona bezpośredniego 
wpływu na rentowność produktu.

Metody i cel

Celem artykułu jest przedstawienie i porównanie efektywności inwe-
stowania w wybrane polskie fundusze akcyjne i ETF w krótkim i średnim 

Chlebisz Adam, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,
                            Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji, Studencki Instytut Analiz Gospodarczych

Efektywność ETF w porównaniu do aktywnie zarządzanych 
akcyjnych funduszy inwestycyjnych na podstawie rynku 
kapitałowego w Polsce

ETF efficiency compared to actively managed
equity investment funds based on the capital market in Poland

The aim of the article is to present and compare the effec-
tiveness of investing in selected Polish equity and ETF funds. The 
research included in this thesis is to show differences in income 
efficiency between collective methods for investing in the short 
and medium term (from July 2011 to April 2018) by means of a 
comparative method and selected economic indicators. This ar-
ticle presents the main characteristics of selected investment 
funds (advantages and disadvantages), which are the most im-
portant in the perspective of the discussed topic. The idea of 
this study is to indicate that there are significant differences in 
the financial effectiveness of selected investment methods that 
can have a relevant impact on the shaping of the financial port-
folio (making a choice between the fund and direct investment).

Keywords: Exchange-Traded Funds, investment funds, capital mar-
ket in Poland, Warsaw Stock Exchange, investing. 

Celem artykułu jest przedstawienie i porównanie efektywno-
ści inwestowania w wybrane polskie fundusze akcji i ETF. Badanie 
zawarte w pracy ma za zadanie wykazać różnice w efektywności 
dochodowej między zbiorowymi sposobami na inwestowanie 
w krótkim i średnim okresie (od lipca 2011 do kwietnia 2018 roku) 
za pomocą metody porównawczej oraz wybranych wskaźników 
ekonomicznych. W ramach artykułu przedstawione zostaną główne 
charakterystyki wybranych funduszy inwestycyjnych (zalety i wady), 
które są najistotniejsze w perspektywie omawianego tematu. 
Ideą pracy jest wskazanie, iż istnieją istotne różnice efektywności 
finansowych wybranych metod inwestycyjnych, które mogą mieć 
znaczący wpływ w kształtowaniu portfela finansowego (dokonywa-
nia wyboru między funduszem a inwestowaniem bezpośrednim).

Słowa kluczowe: fundusze ETF, fundusze inwestycyjne, rynek ka-
pitałowy w Polsce, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie,
inwestowanie.

Typ artykułu: teoretyczno-badawczy.

Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.

Cytowanie: Chlebisz A., (2018) Efektywność ETF w porównaniu do aktywnie zarządzanych akcyjnych funduszy inwestycyjnych na podstawie rynku kapitałowe-
go w Polsce, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 1(27), s. 46-50, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK1-2018/RSK1-2018-Chlebisz-Efektywnosc-EFT.pdf
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Wstęp

Wraz z rozwojem oraz większym zapotrzebowaniem na instrumen-
ty finansowe powstają coraz nowsze sposoby na alokację nadwyżek 
finansowych. Ze względu na niewielką powszechną wiedzę na temat 
inwestycji Polacy niechętnie inwestowali za pośrednictwem instytucji 
finansowych. W 2014 roku aż 10% badanych nie wiedziało czym są fun-
dusze inwestycyjne (Patynowska 2014). Od tego czasu wiele się zmieni-
ło, m.in. przez powszechny dostęp do informacji, świadomość potrzeby 
oszczędzania i pomnażania kapitału jest znacznie silniejsza, niż miało to 
miejsce 4 lata temu (Rostkowska 2018). Z pewnością dobra koniunk-
tura na rynku sprzyja skłonności do lokowania środków w funduszach 
zarówno w ramach aktywnego, jak i pasywnego zarządzania portfelem 
inwestycyjnym, za którego pośrednictwem może inwestować prawie 
każdy, kto choć trochę rozumie mechanizmy rynku kapitałowego i nie 
boi się podjąć ryzyka (https://finanse.wp.pl/ 2018). Z badania „Finanso-
wy Barometr ING” z kwietnia 2017 roku wynika, że 22% respondentów 
(Polaków) nie inwestuje za pomocą funduszy inwestycyjnych z powodu 
strachu przed stratą pieniędzy, tym samym, w tej kategorii spośród 8 
możliwych do wyboru instrumentów finansowych fundusze ustępują 
tylko inwestycjom alternatywnym (23%) oraz akcjom (29%). Najczęściej 
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wają jednostki uczestnictwa, jednak ich statut może zawie-
rać dodatkowe warunki ich odkupienia oraz ograniczyć licz-
bę inwestorów (https://www.gpw.pl 2018);

3. Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) – posiadają ograni-
czoną ilość inwestorów, którzy po zakupie podczas publicz-
nej subskrypcji lub nabyciu certyfikatów inwestycyjnych 
(uczestnictwa) stają się częścią funduszu, który ma rozsze-
rzoną działalność w porównaniu do ww. o waluty czy trans-
akcje terminowe (http://www.izfa.pl/ 2018).

Ze względu na krótkie i średnio terminowy okres badań inwe-
stycji (niecałe 7 lat) do porównania efektywności w artykule wyko-
rzystano 2 fundusze akcyjne FIO. Płynność środków w przypadku 
otwartych funduszy inwestycyjnych jest w tym okresie bardziej po-
żądana niż potencjalnie wyższa stopa zwrotu z FIZ.

Fundusze ETF

Pierwszy ETF na świecie powstał w Toronto w 1990 roku i był od-
zwierciedleniem Toronto 35 Index Participation units (TIPs). Następ-
nie po połączeniu w 2000 roku z Hundred Index Participation Fund, 
który naśladował Toronto 100 Index w 2006 roku zmienił nazwę na 
iShares CDN S&P/TSX 60 Index ETF Found i tak funkcjonuje do dzisiaj. 
Kolejnym po Kanadzie krajem, który zdecydował się na wprowadzenie 
ETF były Stany Zjednoczone, gdzie w styczniu 1993 powstał obecnie 
największy tego typu fundusz na świecie – SPDR S&P 500. W Europie 
debiut Exchange-Traded Funds miał miejsce dopiero w 2000 roku na 
giełdzie we Frankfurcie i Londynie (http://www.etf.com.pl/ 2018). 16 
września 2010 roku na GPW w Warszawie dopuszczono pierwszy 
w Polsce fundusz typu ETF zarządzany przez Lyxor Asset Manage-
ment – ETFW20L, który odzwierciedla 1/10 wartości indeksu WIG20 
w PLN (https://www.gpw.pl/ 2018). Następnie, 31 maja 2011 roku 
do obrotu na GPW weszły certyfikaty uczestnictwa kolejnych, tym 
razem zagranicznych indeksów giełdowych – amerykańskiego S&P 
500 oraz niemieckiego DAX (http://www.etf.com.pl/ 2018), któ-
rych wartości kolejno odpowiadają 1/100 indeksu S&P 500 w USD 
i 1/100 indeksu DAX w EUR (https://www.gpw.pl/ 2018).

Kupno i sprzedaż tytułów uczestnictwa ETF odbywa się w taki 
sam sposób jak obrót na rynku akcji. Podmiot chcący zainwestować 
w fundusz naśladujący dany indeks giełdowy, surowiec, czy inne 
aktywo (np. akcje lub obligacje) jest zobligowany założyć rachunek 
maklerski (Skopowska 2015). Dzięki emitowanymi przez ETF papie-
rami wartościowymi (z ang. creation units), nabywcy certyfikatów 
uczestnictwa całego indeksu mają takie same prawa majątkowe, 
jak w przypadku zakupu akcji pojedynczej firmy wchodzącej w jego 
skład, tj. m.in. prawo do dywidendy czy udziału i głosu na zgroma-
dzeniach akcjonariuszy. ETF są rodzajem otwartego funduszu inwe-
stycyjnego (Perez 2012), dlatego w artykule występuje ich porówna-
nie z FIO.  Zakup spółek wchodzących w skład indeksu jest ważony 
względem kapitalizacji spółek (iloczynu wszystkich wyemitowanych 
akcji do ich aktualnej ceny rynkowej) (http://finansopedia.forsal.
pl/ 2018), które do niego należą. Jego istota jest oparta na teorii 
efektywności rynków kapitałowych, która głosi, że z wykorzystaniem 
wszelkich informacji na temat rynku, niemożliwe jest osiągnięcie 
przez zarządzających funduszami inwestycyjnymi wyższej stopy 
zwrotu, niż w przypadku inwestycji w papier wartościowy wiernie 

okresie czasowym. Badanie ma za zadanie wykazać różnice w efektyw-
ności dochodowej na przykładzie rynku kapitałowego w Polsce między 
Skarbcem Spółek Wzrostowych i Arką BZ WBK Akcji Polskich a dostęp-
nymi w Polsce pasywnie zarządzanymi funduszami. Aby wzbogacić in-
terpretację, wyniki analizy zostały skonfrontowane z przedstawionymi 
informacjami teoretycznymi odnoszącymi się do poszczególnych funduszy. 

Do badania  posłużono się danymi rocznymi za okres lipiec 
2011 – kwiecień 2018 roku. Wyniki odnosiły się do wybranych 
zmiennych, w tym do: kosztu tytułu uczestnictwa, stopy zwrotu z in-
westycji, stopy zwrotu po uwzględnieniu kosztów manipulacyjnych 
i operacyjnych (w formie wskaźnika WCK – Współczynnika Kosztów 
Całkowitych), a także zannualizowanej stopy zwrotu. Dobór zmien-
nych podyktowany był terminem wejścia na polski rynek ETFSP500 
i ETFDAX (ETFW20L pojawił się rok wcześniej). Fundusze inwestycyj-
ne aktywnie zarządzane zostały dobrane ze względu na najwyższą 
stopę zwrotu w badanym okresie (Skarbiec Spółek Wzrostowych) 
(https://www.analizy.pl/ 2018) oraz kierując się najwyższym osią-
gniętym zyskiem w latach 2000 – 2010 (Arka BZ WBK Akcji Polskich) 
(Jóźwik 2011). W badaniu posłużono się metodą porównawczą oraz 
wybranymi wskaźnikami ekonomicznymi.

Fundusze inwestycyjne

Koncepcją funduszy inwestycyjnych jest zebranie kapitału 
uczestników w celu wspólnego inwestowania. Zbiorowe inwestowa-
nie ma na celu ograniczenie ryzyka i zwiększenie zysku z inwestycji, 
które później (podobnie jak straty) są dzielone przez posiadaczy ty-
tułów uczestnictwa w zależności od ich wkładu finansowego w dany 
fundusz (Mazurek 2012). Nabywcy, którymi mogą być inwestorzy 
indywidualni, jak i instytucjonalni nie decydują o konkretnych in-
strumentach finansowych dobieranych do poszczególnych funduszy, 
tym zajmują się zarządzający. Uczestnicy mogą jedynie wybrać fun-
dusz o odpowiadającej im strategii inwestycyjnej (np. akcji, ochrony 
kapitału) (Nawrot 2007). Należy zaznaczyć, że żaden fundusz inwe-
stycyjny nie może zagwarantować osiągnięcia celu inwestycyjnego, 
które mogą być następujące: ochrona kapitału inwestorów, wzrost 
ulokowanych środków czy także równoczesny wzrost aktywów spo-
wodowany wzrostem wartości lokat (Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546, 
art. 19.).

Fundusze inwestycyjne można podzielić pod względem ekono-
micznym i prawnym. Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych 
z 2004 roku można wyodrębnić ich trzy rodzaje (Dz.U. 2004 nr 146 
poz. 1546, art. 19.):

1. Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO) – najdłużej działają-
ce w Polsce oraz najbardziej popularne wśród inwestorów 
indywidualnych. Zainteresowani nabywają jednostki uczest-
nictwa, które fundusz jest zobligowany odkupić w każdej 
chwili po żądaniu ze strony posiadacza. Ze względu na wy-
soką płynność stopa zwrotu jest zazwyczaj średnio niższa niż 
w przypadku FIZ. Ich ilość jest zmienna, zależna od popytu 
na tytuły uczestnictwa danego funduszu (https://www.gpw.
pl 2018); 

2. Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (SFIO) – 
oferta tego rodzaju funduszy jest skierowana do konkretnej 
grupy odbiorców (np. klienta zamożnego). W tego rodzaju 
funduszu inwestorzy podobnie jak w przypadku FIO naby-
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naśladujący indeks giełdowy (w tym wypadku tytuł uczestnictwa 
ETF). Jej skutkiem było rozwinięcie się pasywnego zarządzania port-
felem inwestycyjnym (Dębski 2010). Sugerując się tą teorią, można 
przypuszczać, że fundusze ETF zawsze osiągają wyższy zysk w porów-
naniu do tych aktywnie zarządzanych, co zostanie zbadane w dalszej 
części artykułu.

Inwestycja w tego rodzaju fundusz jest znacznie mniej złożo-
nym sposobem do pozyskania akcji wszystkich spółek wchodzących 
w skład indeksu. O ile nie byłoby to dużym problemem podczas 
inwestycji w spółki WIG20, o tyle zakup akcji S&P 500 po ciągle 
zmieniającej się wadze spółek stanowiących indeks jest niemal 
praktycznie niemożliwy.

Konfrontacja funduszy względem informacji 
teoretycznych (wady i zalety)

Podobnie jak wszystkie dostępne na rynku sposoby do po-
mnożenia kapitału, fundusze inwestycyjne i ETF także mają zarów-
no wady, jak i zalety. Ryzyko na giełdzie jest nieuniknione i wynika 
bezpośrednio z wymienianych wcześniej, trudnych do zagwaranto-
wania celów inwestycyjnych. Jedną z podstawowych i największych 
zalet ETF jest dywersyfikacja „portfela”, na który składają się akcje 
całego indeksu giełdowego. Dzięki temu ograniczone zostaje ryzyko 
inwestycyjne zachowując szanse na zysk przy dobrej koniunkturze 
(Nawrot 2007). Fundusze inwestycyjne także „zapewniają” posia-
daczom tytułów uczestnictwa częściową dywersyfikację, jednak 
głównie nie jest ona zależna od czynników rynkowych, a on doboru 
spółek przez zarządzających, którzy są odpowiedzialni za rentow-
ność wpłaconych środków. Wadą ETF może być brak zarządzającego, 
który stara się o większą stopę zwrotu w porównaniu z indeksem 
giełdowym. Często osoby na tych stanowiskach mają wieloletnie 
doświadczenie na rynku finansowym, co powinno świadczyć (wbrew 
teorii efektywności rynków kapitałowych) o przewadze funduszy 
inwestycyjnych nad ETF. Kupujący tytuły uczestnictwa nie mogą 
wybierać osoby zarządzającej funduszem, więc nie mają oni bezpo-
średniego wpływu na politykę inwestycyjną. Oba rodzaje funduszy 
cechuje wysoka płynność. W EFT można sprzedać tytuły uczestnic-
twa, a w funduszach inwestycyjnych umorzyć praktycznie w każdej 
chwili. Czasowy horyzont inwestycyjny jest zbliżony zarówno dla 
omawianych w artykule, FIO, jak i ETF (krótko i średnio terminowy 
– do 7 lat) (Nawrot 2007). 

Koszty uczestnictwa w funduszach ETF są znacznie niższe niż 
w przypadku aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych, gdzie 
te dzielą się na manipulacyjne i operacyjne. Pierwsze wymienione 
związane są z kupnem i sprzedażą tytułów uczestnictwa, a kolejne 
z zarządzaniem środkami wpłaconymi do funduszu (https://bossa-
fund.pl/ 2018). Niewątpliwą, ale także niemożliwą do ominięcia 
wadą obu sposobów na inwestycje jest opodatkowanie. W przy-
padku tego rodzaju funduszy po zrealizowaniu zysku należy zapłacić 
podatek dochodowy (Szachogłuchowicz 2017). 

Efektywność inwestycji 
                 w wybrane fundusze ETF w Polsce 

Badanie porównawcze jest oparte na analizie trzech do-
stępnych w Polsce funduszy ETF – ETFWL20, ETFDAX, ETFSP500,  

odwzorowujących kolejno polski WIG20, niemiecki DAX oraz 
amerykański S&P 500. Przeprowadzone jest na podstawie za-
kupu jednego tytułu uczestnictwa po cenie (kursie) zamknię-
cia na dany dzień, a wynikiem świadczącym o rentowności 
danej inwestycji w czasie jest zaanualizowana stopa zwro-
tu.  Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) informu-
je o udziale wszystkich kosztów operacyjnych w aktywach  
i w przypadku funduszy omawianych w artykule jest bardzo 
dobrym odzwierciedleniem tego rodzaju opłat, podsumowu-
jąc je w ciągu jednego roku kalendarzowego (Dz.U. z 2009 r. 
nr 17, poz. 88, §15). W badaniach wskaźnik został użyty jako 
roczne (nie kalendarzowe) koszty operacyjne. W funduszach 
na polskim rynku ETF nie występują opłaty manipulacyjne.

Tabela 1. ETFW20L – badanie efektywności

Parametr 01.07. 
2011

02.07. 
2012

01.07. 
2013

01.07. 
2014

01.07. 
2015

01.07. 
2016

03.07. 
2017

03.04. 
2018

Wartość tytułu 
uczestnictwa na 
początek okresu [zł]

271,36 228,45 239,08 266,83 263,00 202,80 273,50 267,35

Stopa zwrotu [%] 0,00 -15,81 4,65 11,61 -1,44 -22,89 34,86 -2,25

Opłaty operacyjne  
– 0,45% [zł] - 1,03 1,08 1,20 1,18 0,91 1,23 1,20

Wartość tytułu 
uczestnictwa na 
koniec okresu [zł]

271,36 227,42 238,00 265,63 261,82 201,89 272,27 266,15

Zannualizowana 
stopa zwrotu  
po opłatach [%]

0,00 -16,19 -12,29 -2,11 -3,52 -25,60 0,34 -1,92

Zannualizowana 
stopa zwrotu  
bez opłat [%]

0,00 -15,81 -11,90 -1,67 -3,08 -25,27 0,79 -1,48

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.analizy.pl/, https://
stooq.pl/ [03.05.2018].

Jak przedstawiono w tabeli 1 okres 01.07.2011 – 03.04.2018 
roku charakteryzował się trendem bocznym (horyzontalnym), w któ-
rym ceny utrzymują się wewnątrz określonego przedziału, pomiędzy 
liniami wsparcia i oporu. Tego rodzaju zjawisko często jest nazywane 
okresem konsolidacji, ponieważ po pewnym czasie następuje wybi-
cie, czyli kontynuacją lub odwróceniem trendu (http://investorsi.pl/ 
2018). W tym wypadku ta sytuacja miała miejsce od połowy 2016 
roku, aby przebić linię oporu w połowie 2017 roku. Była to najlepsza 
możliwa sytuacja, aby osiągnąć stopę zwrotu równą 34,86% (bez 
uwzględnienia opłat). 

Koszty operacyjne stanową zaledwie 0,45% wpłaconych środ-
ków do funduszu co nie ma dużego wpływu na zwrot z zainwesto-
wanego kapitału. Inwestując 01.07.2011 roku, można było zarobić 
jedynie 0,34% (po uwzględnieniu opłat), sprzedając tytuły uczest-
nictwa na początku III kwartału 2017 roku, pozostałe okresy przy-
nosiły straty. ETF WIG20 jest przykładem pasywnie zarządzanego 
funduszu, w którym inwestor sam musi podjąć decyzję o kupnie  
i sprzedaży jednostek w odpowiednim momencie, aby osiągnąć 
zysk. Wpłacone środki na początku badanego okresu przyniosłyby 
stratę równą 1,92% z początkiem II kwartału 2018 roku.

Dane w tabeli 2 wskazują, że ETF pasywnie naśladujący 30 naj-
większych niemieckich spółek akcyjnych w badanym okresie wykazy-
wał tendencję wzrostową z niewielkimi (co do zysku) stratami w poło-
wie 2012, 2016 i 2018 roku. Inwestycja w ten fundusz byłaby bardzo 
opłacalna dla inwestora, ponieważ zaledwie 9 aktywnie zarządzanych 
otwartych funduszy inwestycyjnych osiągnęło wyższą stopę zwrotu  
w badanym okresie (https://www.analizy.pl/ 2018). Zysk z inwestycji 
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(Jóźwik 2011). Odczytując zawarte w tabeli 4 zestawione dane, 
można zdecydowanie stwierdzić (jak już zostało wspomnia-
ne w poprzednim rozdziale), że nie należy się sugerować dany-
mi historycznymi w wyborze funduszu inwestycyjnego. Po 2010 
fundusz nie przyniósł zysku z inwestycji, a koszty operacyjne 
(3,73%) były dużo wyższe od analogicznych w ETF. Mimo to, ku-
pując jednostki uczestnictwa w połowie 2016 roku i sprzedając 
w na początku III kwartału 2017 roku, fundusz zyskał aż 30,72%. 

Sytuacja jest bardzo zbliżona do tej w ETFW20L, gdzie in-
westując i wypłacając środki w odpowiednim czasie, możemy 
liczyć na ponadprzeciętne stopy zwrotu. Skarbiec Spółek Wzro-
stowych (tabela 5) osiągnął najwyższą stopę zwrotu wśród 
aktywnie zarządzanych otwartych funduszy inwestycyjnych  
w Polsce. Wzrost można zaobserwować w każdym, z wyjąt-
kiem 2016 roku. Koszty operacyjne znacznie obciążają wy-
pracowany przez fundusz zysk średnio o 8,3 p.p. rok do roku. 

Nabycie jednostek uczestnictwa w połowie 2015 roku 
i ich umorzenie na początku III kwartału 2016 roku przy-
niosłoby stratę dla inwestora, pozostałe badane okresy są 
bardzo rentowne – średnia stopa zwrotu wynosi 16,86%.

Tabela 4. Arka BZ WBK Akcji Polskich – badanie efektywności

Parametr 01.07. 
2011

02.07. 
2012

01.07. 
2013

01.07. 
2014

01.07. 
2015

01.07. 
2016

03.07. 
2017

03.04. 
2018

Wartość tytułu 
uczestnictwa na 
początek okresu [zł]

37,48 29,72 31,38 32,75 34,02  28,58  37,36  35,55 

Stopa zwrotu [%] 0,00 -20,70 5,59 4,37 3,88 -15,99 30,72 -4,84

Opłaty 
manipulacyjne – 
3,00% [zł]

1,12 - - - - - - -

Opłaty operacyjne – 
3,73% [zł] - 1,11 1,17 1,22  1,27  1,07 1,39 0,66 

Wartość tytułu 
uczestnictwa na 
koniec okresu [zł]

36,36 28,61 30,21 31,53  32,75  27,51  35,97 34,89 

Zannualizowana 
stopa zwrotu  
po opłatach [%]

-3,00 -23,66 -19,40 -15,88 -12,62 -26,59 -4,04 -6,92

Zannualizowana 
stopa zwrotu  
bez opłat [%]

0,00 -20,70 -16,28 -12,62 -9,23 -23,75 -0,32 -5,15

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.analizy.pl/, https://
stooq.pl/ [03.05.2018].

Tabela 5. Skarbiec Spółek Wzrostowych – badanie efektywności

Parametr 01.07. 
2011

02.07. 
2012

01.07. 
2013

01.07. 
2014

01.07. 
2015

01.07. 
2016

03.07. 
2017

03.04. 
2018

Wartość tytułu 
uczestnictwa na 
początek okresu [zł]

48,60 48,76 59,92 66,73 76,32  67,99  90,11  107,86 

Stopa zwrotu [%] 0,00 0,33 22,89 11,37 14,37 -10,91 32,53 19,70

Opłaty 
manipulacyjne – 
5,50% [zł]

2,67 - - - - - - -

Opłaty operacyjne – 
6,38% [zł] - 3,11 3,82 4,26 4,87 4,34  5,75 3,44 

Wartość tytułu 
uczestnictwa na 
koniec okresu [zł]

45,93 45,65 56,10 62,47  71,45  63,65 84,36 104,42 

Zannualizowana 
stopa zwrotu  
po opłatach [%]

-5,50 -6,07 15,43 28,54 47,02 30,97 73,58 114,85

Zannualizowana 
stopa zwrotu  
bez opłat [%]

0,00 0,33 23,29 37,30 57,04 39,90 85,41 121,93

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.analizy.pl/, https://
stooq.pl/ [03.05.2018].

jest stabilny i wysoki (średnio 8,67% rok do roku). Po zakupie na począt-
ku III kwartału 2011 roku fundusz daje możliwość wyjścia z bez straty  
w każdym kwartale po 2012 roku.

Tabela 2. ETFDAX – badanie efektywności

Parametr 01.07. 
2011

02.07. 
2012

01.07. 
2013

01.07. 
2014

01.07. 
2015

01.07. 
2016

03.07. 
2017

03.04. 
2018

Wartość tytułu 
uczestnictwa na 
początek okresu [zł]

287,00 264,20 337,97 397,48 453,97 407,45 504,99 480,60 

Stopa zwrotu [%] 0,00 -7,94 27,92 17,61 14,21 -10,25 23,94 -4,83

Opłaty operacyjne  
– 0,15% [zł] - 0,40 0,51 0,60 0,68 0,61 0,76 0,72 

Wartość tytułu 
uczestnictwa na 
koniec okresu [zł]

287,00 263,80 337,46 396,88 453,29 406,84 504,23 479,88 

Zannualizowana 
stopa zwrotu  
po opłatach [%]

0,00 -8,08 17,58 38,29 57,94 41,76 75,69 67,21

Zannualizowana 
stopa zwrotu  
bez opłat [%]

0,00 -7,94 17,76 38,49 58,18 41,97 75,95 67,46

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.analizy.pl/, https://
stooq.pl/ [03.05.2018].

Według danych z tabeli 3 inwestycja w ETF S&P500 była naj-
zyskowniejszą opcją do pomnożenia kapitału w badanym okresie. 

Tabela 3. ETFSP500 – badanie efektywności

Parametr 01.07. 
2011

02.07. 
2012

01.07. 
2013

01.07. 
2014

01.07. 
2015

01.07. 
2016

03.07. 
2017

03.04. 
2018

Wartość tytułu 
uczestnictwa na 
początek okresu [zł]

33,34 42,36 50,47 57,35 76,23 82,71 92,00 90,95

Stopa zwrotu [%] 0,00 27,05 19,13 13,64 32,92 8,51 11,22 -1,14

Opłaty operacyjne  
– 0,15% [zł] - 0,06 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 0,14

Wartość tytułu 
uczestnictwa na 
koniec okresu [zł]

33,34 42,30 50,39 57,26 76,11 82,59 91,86 90,81

Zannualizowana 
stopa zwrotu  
po opłatach [%]

0,00 26,86 51,14 71,74 128,27 147,69 175,49 172,36

Zannualizowana 
stopa zwrotu  
bez opłat [%]

0,00 27,05 51,35 72,00 128,61 148,06 175,90 172,77

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.analizy.pl/,                 
https://stooq.pl/ [03.05.2018].

Średnia stopa zwrotu wyniosła 15,9% rok do roku. Możliwość 
rentownego wejścia i wyjścia w prawie każdym roku (z wyjątkiem 
inwestycji w połowie 2017 roku i sprzedaży tytułów uczestnictwa 
na początku II kwartału 2018 roku) w połączeniu z bardzo niskimi 
opłatami operacyjnymi (0,15%) jest dużym atutem przemawiającym 
za inwestycją w tego rodzaju fundusz, jednak nie zawsze historyczne 
dane mogą kształtować przyszłość, czego przykładem może być opi-
sany w kolejnym rozdziale Arka BZ WBK Akcji Polskich

Efektywność inwestycji w wybrane akcyjne fundusze 
inwestycyjne w Polsce

Arka BZ WBK Akcji Polskich, którego dane są przedstawione  
w tabeli 4, osiągnął w latach 2000-2010 195,1% stopy zwrotu 
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duszu w przyszłości;
8. Nie można jednoznacznie stwierdzić, który z funduszy osią-

gnie lepszą stopę zwrotu w przyszłości.

Podsumowując, przy wyborze odpowiedniego funduszu nale-
ży przede wszystkim wziąć pod uwagę preferencje nabywcy co do 
doboru portfela inwestycyjnego, kosztów i ryzyka z nim związanych. 
Oba sposoby dały możliwość osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu  
w badanym okresie pod warunkiem rozsądnego inwestowania (dy-
wersyfikacja i zaplanowanie z góry momentu wyjścia z inwestycji).

Bibliografia

1. BOŚ SA Fund, (2018) Sprawdź jakie opłaty pobiera fundusz, https://bos-
safund.pl/ [26.04.2018].

2. Dębski W., (2010) Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii  
i praktyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 509.

3. ETF w Polsce – Historia, (2018) http://www.etf.com.pl/ [20.04.2018].
4. Finansopedia Forsal, (2018) Kapitalizacja spółki, http://finansopedia.for-

sal.pl/ [10.05.2018].
5. Gemra K., (2018) Fundusze inwestycyjne – zasady działania, http://kamil-

gemra.blox.pl/ [10.05.2018].
6. Giełda Papierów Wartościowych, (2018) ETF-y, https://www.gpw.pl/  

[ 21.04.2018].
7. Giełda Papierów Wartościowych, (2018) Fundusze inwestycyjne, https://

www.gpw.pl [19.04.2018].
8. Historia rynku funduszy ETF na świecie, (2018) http://www.etf.com.pl/ 

[20.04.2018].
9. https://www.analizy.pl/ [04.05.2018].

10. Ilian G., (2016) Warren Buffett: The Life and Business Lessons of Warren 
Buffett, CreateSpace Independent Publishing Platform.

11. ING Bank, Finansowy Barometr ING, (2017), https://www.ingbank.pl/ 
[10.05.2018]. 

12. Investorsi, (2018) Rodzaje Trendów, http://investorsi.pl/ [09.05.2018].
13. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, (2015) Podział funduszy 

inwestycyjnych, http://www.izfa.pl/ [10.05.2018].
14. Jóźwik T., (2011) Liderzy rynku TFI, https://www.forbes.pl/ [26.04.2018].
15. Mazurek J., (2012) Zbiorowe inwestowanie, https://www.bankier.pl 

[26.04.2018].
16. Nawrot W., (2007) Exchange-Traded Founds (ETF). Nowe produkty na 

rynku funduszy inwestycyjnych, Warszawa: CeDeWu, s. 46; s. 91; s. 76.
17. Patynowska M., (2014) Tylko co dziesiąty Polak inwestuje w fundusze, 

https://www.analizy.pl/ [19.04.2018].
18. Perez K., (2012) Fundusze inwestycyjne: Rodzaje, zasady funkcjonowania, 

efektywność, Warszawa: Wolters Kluwer, s. 238.
19. Rostkowska K., (2018) Plan na 2018 rok – oszczędzanie. Nie tylko lokaty 

na celowniku Polaków, https://www.bankier.pl/ [26.04.2018].
20. Rozporządzenie: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prospektu 

informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycz-
nego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego projektu 
(Dz.U. z 2009 r. nr 17 poz. 88, §15).

21. Skopowska A., (2015) Fundusze ETF w pigułce, http://www.sii.org.pl 
[09.05.2018].

22. Stooq, (2018) https://stooq.pl/ [04.05.2018].
23. Szachogłuchowicz K., (2017) Aktualne opodatkowanie funduszy inwesty-

cyjnych, http://portfelefunduszy.pl/ [26.04.2018].
24. Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi fun-

duszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2004 r. nr 146 poz. 1546, art. 19; art. 
14).

25. WP Finanse, (2017) Budowanie kultury oszczędzania i inwestowania, ht-
tps://finanse.wp.pl/ [26.04.2018 ].

Podsumowanie

ETF, jak i otwarte fundusze inwestycyjne akcji, są bardzo dobry-
mi sposobami na inwestowanie. W przypadku obu rodzajów funduszy 
podmiot, który chce pomnożyć kapitał, nie musi mieć tak obszernej 
wiedzy z zakresu rynku kapitałowego, jak w przypadku bezpośredniego 
inwestowania w akcje. Znaczącą wadą funduszy inwestycyjnych są kosz-
ty, które w przypadku badanych funduszy Arka BZ WBK Akcji Polskich 
oraz Skarbiec Spółek Wzrostowych wynoszą kolejno 24 i 42-krotność 
opłat operacyjnych ETF DAX i ETF S&P500. Najwyższą stopę zwrotu 
(172,77%) w badanym okresie osiągnął fundusz pasywnie naśladujący

indeks 500 największych amerykańskich spółek (Jóźwik 2011). Skarbiec 
Spółek Wzrostowych uplasował się na drugim miejscu w tej kategorii, 
jednakże stopa zwrotu od początku powstania funduszu do badanego 
okresu wyniosła -3,72% (https://www.analizy.pl/ 2018) i wtedy nic nie 
wskazywało na to, że może w ciągu kilku następnych lat stać się naj-
zyskowniejszym otwartym funduszem inwestycyjnym akcji w Polsce.

Natomiast oczekiwania względem Arki BZ WBK Akcji Polskich 
mogły być znacznie wyższe, ponieważ fundusz wypracował 195,1% 
zysku w ciągu 10 lat przed badanym okresem (Jóźwik 2011). 

„Ludzie nie wyciągają wniosków z historii” (Ilian, Buffett 2016), 
ale przeszłość nigdy nie daje gwarancji, że dany proces musi się po-
wtórzyć. Najlepszym rozwiązaniem na częściowe bezpieczeństwo 
jest ustalenie sobie limitu, po jakim należy wyjść z inwestycji. Dzięki 
temu można uniknąć potencjalnej straty przy nadmiernym oczeki-
waniu osiągnięcia większego zysku. Prawdopodobieństwo wybrania 
najzyskowniejszej inwestycji spośród ETF w badanym okresie wy-
niosło około 33,33%, natomiast wśród otwartych funduszy inwe-
stycyjnych około 0,34%. Tylko około 3,08% aktywnie zarządzanych 
funduszy okazało się rentowniejszych niż ETF DAX oraz aż 71,58% 
osiągnęło wyższą stopę zwrotu od ETF WIG20 (https://www.analizy.
pl/ 2018). 

Najważniejsze wnioski, które można sformułować na podstawie 
przeprowadzonego badania przedstawiają się następująco:

1. W obu sposobach na pomnażanie kapitału nie jesteśmy 
podmiotem decyzyjnym w sprawie spółek, które są składo-
wymi danego indeksu lub w które dany fundusz inwestuje 
(możemy tylko wybrać indeks według własnych preferencji 
lub zdać się na wiedzę i doświadczenie specjalistów, którzy 
zarządzają naszym portfelem inwestycyjnym);

2. Żaden fundusz nie może nam zagwarantować ochrony zain-
westowanego kapitału, wzrostu tych środków, a także pozo-
stałych celów inwestycyjnych;

3. Należy być świadomym, że każdy zakup tytułów uczestnic-
twa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym;

4. Co najmniej minimalna wiedza o mechanizmie działania 
rynku kapitałowego jest kluczowa przy tego rodzaju inwe-
stycjach;

5. Koszty operacyjne są dużo wyższe w przypadku aktywnie 
zarządzanych funduszy inwestycyjnych i często stanowią 
niemałą część wypracowanego zysku;

6. Podmioty inwestujące muszą same decydować o czasie wyj-
ścia z inwestycji, dlatego ważne jest, aby nie być zachłannym  
i stawiać sobie jako cel realne stopy zwrotu;

7. Historyczne wyniki nie są wyznacznikiem zyskowności fun-
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łalności odpowiedzialnej społecznie, z naciskiem na przestrzeganie 
norm etycznych. Renoma i dobre imię każdej organizacji przekłada 
się na konkretny wynik finansowy, dlatego wartości niematerialne 
wyrażone w etycznym postępowaniu są tak istotnymi czynnikami 
wpływającymi na rozwój sektora finansowego.

 Należy rozważyć możliwość połączenia wysiłków na rzecz 
ochrony środowiska w ramach zrównoważonego rozwoju, który 
zakłada rozwój ekonomiczny z poszanowaniem praw człowieka  
i racjonalne używanie zasobów naturalnych. „Degradacja natury jest 
ściśle związana z kulturą kształtującą współżycie ludzkie” (Papież 
Benedykt XVI 2009). Trzeba zauważyć, że w skład tego co nazywamy 
kulturą wchodzi cały dorobek ludzkości, nauka i sztuka oraz pod-
trzymująca nieustanny postęp wymiana handlowa i związane z nią 
operacje finansowe. Zatem jeśli doprowadzimy do zniszczenia śro-
dowiska przyrodniczego, zniszczymy samych siebie – unicestwimy 
współczesną globalną cywilizację. Współczesna gospodarka opiera 
się w głównej mierze na zasobach naturalnych, których eksploatacja 
przynosi zyski inwestycyjne. „Długookresowe efekty szybkiej indu-
strializacji sprawiły, że zglobalizowany świat zaczął być z jednej stro-
ny „za ciasny” dla dynamicznie rozwijających się gospodarek krajów 
uprzemysłowionych, a z drugiej „za duży”, dla pozostających w tyle, 
gospodarek krajów rozwijających się” (Zrałek 2016). Perspektywa 
wyczerpujących się źródeł energii i kurczących się zasobów żyznej 
ziemi lub wody zdatnej do picia mogą powodować w przyszłości 
konflikty, a powinny być przedmiotem troski wszystkich ludzi. 

Aktualnie, wyraźnie odczuwalne są ograniczenia środowiskowe 
i społeczne, „zadecydowały o tym, że mamy obecnie do czynienia  
z sytuacją, którą zdaniem wielu badaczy trzeba rozpatrywać nie tyl-
ko jako zagrażającą środowisku naturalnemu, ale również jako kry-
zys zrównoważenia, (…) kryzys społeczny, czy po prostu kryzys ludz-

Adam Sulich, Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Infrastruktury Zarządzania

Sektor finansowy a zielone miejsca pracy

Financial sector and green jobs

In this paper green jobs were proposed as an innovative meth-
od of actions method of ethical behavior combining environmental 
care with concern for the social consequences of unworthy employ-
ment or unemployment. Green jobs can be not only a new field of 
philanthropic activity for financial sector institutions, but also an area 
of responsible investment in green economy. A four-faceted model of 
action is also proposed in the paper, which helps to create green jobs 
based on the chosen standard, but this can contribute to sustainabil-
ity certification. Protecting the environment that brings income and 
offers new green employment can provide an effective solution to 
many environmental and social problems.

Keywords: green jobs, finances, CSR, corporate social responsibil-
ity.

W pracy zaproponowano zielone miejsca pracy jako nowator-
ską metodę działań etycznych, łączącą dbałość o środowisko natural-
ne z troską o konsekwencje społeczne, niegodnego zatrudnienia lub 
bezrobocia. Zielone miejsca pracy mogą być nie tylko nowym polem 
działań dobroczynnych instytucji sektora finansowego, ale również ob-
szarem odpowiedzialnych inwestycji w ramach tzw. zielonej ekonomii.  
W pracy proponuje się ponadto czteroaspektowy model działania, któ-
ry pomaga tworzyć zielone miejsca pracy w oparciu o wybraną normę, 
a ta może przyczynić się do certyfikacji instytucji, korzystającej z zasad 
zrównoważonego rozwoju. Ochrona środowiska, która przynosi do-
chody i oferuje nowe zielone miejsca pracy może stanowić skuteczne 
rozwiązanie wielu problemów środowiskowych i społecznych.

Słowa kluczowe: zielone miejsca pracy, finanse, CSR, społeczna od-
powiedzialność biznesu.
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Wstęp

Przestrzeganie norm etycznych w działalności instytucji sektora 
finansowego niewątpliwie sprzyja umacnianiu ich właściwych rela-
cji z otoczeniem, prowadzi do poprawy jakości świadczonych usług, 
poprawy motywacji pracowników, maksymalizacji zysków, a nawet 
minimalizowaniu strat (Brol, Ciurla, Hopej 1997). Podstawowym 
celem organizacji finansowych jest maksymalizacja zysków, jednak 
etyka często schodzi w takiej sytuacji na drugi plan. Czy możliwe 
jest jednak działanie etyczne – to znaczy takie, które pozwoli na 
postępowanie również w interesie klientów i ochrony środowiska?

Organizacje1 sektora finansowego (bankowe, ubezpieczeniowe 
itd.) funkcjonujące w niepewnym otoczeniu, często posługują się 
politykami uwzględniającymi społeczną odpowiedzialność biznesu, 
w celu umocnienia swojej pozycji rynkowej. Działania te obejmują 
między innymi: troskę o środowisko naturalne i kwestie społeczne. 
Firmy branży finansowej budują swój kapitał w oparciu o zaufanie 
i dobrą reputację wśród interesariuszy2. Organizacje dokonują za-
tem wyborów inwestycyjnych, kierując się wzrostem popularności 
i rozpoznawalności ich produktów wśród klientów, za pomocą dzia-

1 W artykule przyjęto następującą definicję organizacji: „ustrukturyzowany, czyli 
uporządkowany system (pewna całość), złożony z elementów (podsystemów): 
1) celów realizowanych przez organizację i wynikających stąd konkretnych za-
dań; 2) ludzi wraz z ich indywidualnymi i zbiorowymi dążeniami i wzorcami 
zachowania; 3) wyposażenia materialno-technicznego i technologicznego oraz 
określonych zasad posługiwania się nim; 4) formalnej struktury, czy przyjętych 
zasad podziału zadań i odpowiedzialności za nie, władzy i związanej z nią odpo-
wiedzialności oraz informacji” za: Sikorski 1999: 17-18. 
2 Interesariusze to podmioty „żywotnie zainteresowanych działaniem przed-
siębiorstwa – jednostkach i grupach, które odnoszą korzyści lub ponoszą 
straty, w efekcie jego funkcjonowania, oraz których prawa mogą być respek-
towane lub naruszane” za: Ryan, Sójka 2002: 172.
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1. Zasad minimalizowania zagrożeń inwestycyjnych;
2. Zasad minimalizowania kosztów;
3. Zasad maksymalizacji efektywności ekonomicznej. 

Właściwe działanie etyczne są najpierw aprobowane przez spe-
cjalistów z danej dziedziny, a następnie przez społeczeństwo, które 
obserwuje i współuczestniczy w zmianach. W oczach specjalistów 
działania te powinny zostać uznane za sprawiedliwe i prawidło-
we, zaś w wyniku testu społecznego stanowisko reprezentowane 
przed opinią społeczną będzie społecznie akceptowane. W prakty-
ce oznacza to: odpowiedzialność za realizowane zadania, uczciwość  
w komunikowaniu się wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem, bu-
dowanie pozytywnego wizerunku organizacji, dbałość o ochronę 
środowiska, wywiązywanie się z umów i zobowiązań, promowanie 
norm etycznych, zawieranie norm etycznych w dokumentach przed-
siębiorstwa. Wszystkie wymienione zachowania organizacji są istot-
ne, pozostają one niejako w centrum uwagi, ponieważ organizacje 
o zasięgu globalnym mogą skutecznie upowszechniać zachowania  
i postawy – zarówno te etyczne, jak i te, które uchodzą za nieetycz-
ne. Jest to przy tym, jedno z ważniejszych wyzwań dynamicznie roz-
wijającego się świata, który wymusza na przedsiębiorstwach troskę  
o zaspokojenie potrzeb interesariuszy. 

Zachodzące zmiany klimatyczne i społeczne budzą coraz większą 
świadomość wśród konsumentów, którzy mogą bojkotować instytu-
cje finansowe, szczególnie te postępujące nieetycznie np. czerpiące 
zyski z handlu surowcami pochodzącymi z krajów słabo rozwiniętych, 
po zaniżonych cenach, wykorzystujących pracę niewolniczą albo pra-
cę dzieci. Instytucje sektora finansowego wiedzą o tym doskonale, 
sformułowano nawet pojęcie ryzyka reputacyjnego. Przestrzeganie 
norm etycznych jest współcześnie przejawem zachowań odpowie-
dzialnego biznesu. Reputacja organizacji jest jej najważniejszym 
aktywem i jednocześnie ze strony reputacji grozi jej największe 
niebezpieczeństwo – stąd potrzeba skoordynowanego zarządza-
nia reputacją i związanego z nią ryzykiem – ryzyka reputacyjnego. 
„Ryzyko reputacyjne, to ryzyko, potencjalnie negatywnego rozgłosu  
w mediach dzielności organizacji, które może skutkować utratą klien-
tów, kosztowną sprawą sądową lub obniżeniem dochodów” (Feliszek 
2011). Postępowanie nieetyczne podlega nieustannemu wartościo-
waniu, dlatego ryzyko reputacyjne to również „aktualny i przyszły 
wpływ na dochody i kapitał firmy wynikający z negatywnej oceny 
opinii publicznej” (Feliszek 2011). 

Wiele korporacji przygotowując ofertę dla klienta posługuje 
się tak zmodyfikowanymi modelami, aby były bardzo atrakcyjne dla 
klienta. Modyfikacje te pomijają jednak negatywne aspekty takie jak, 
wpływ na środowisko naturalne i skutki społeczne prowadzonych in-
westycji. Klient analizując model często zapomina, że jest to jedynie 
symulacja, ponieważ podstawą aktualnie funkcjonującego modelu 
gospodarczego jest maksymalizacja wzrostu i efektywności, która 
odbiega znacząco od zasad zrównoważonego rozwoju. Zarówno in-
stytucje finansowe jak i ich klienci, przez swoje decyzje mają duży 
wpływ na kształt i kierunek światowej gospodarki, jak i losy całych 
społeczeństw.

Inwestycje np. w plantacje kawy lub kakao, na których pracują 
dzieci pozbawione prawa do edukacji, w najbliższej przyszłości mogą 
zaowocować kolejnymi problemami społecznymi, które łatwo będą 
migrować, wraz ludźmi poszukującymi godnego życia.

kości” (Ryan, Sójka 2002: 69). Dlatego współczesne „(…) podejście 
ekologiczne zawsze staje się podejściem społecznym, które musi 
włączyć sprawiedliwość w dyskusję o środowisku, aby usłyszeć za-
równo wołanie ziemi, jak i krzyk biednych” (Papież Franciszek 2015).  
Pewną koncepcją w ramach, której próbuje się znaleźć rozwiązania 
dla kryzysów, jest idea zrównoważonego rozwoju.

Etykę kojarzymy powszechnie z każdym działaniem ludzkim, 
które wartościujemy według zasad powszechnie akceptowanych 
przez społeczeństwo, co czasem prowadzi do uproszczenia rozu-
mienia tego pojęcia, z pominięciem jego praktycznych implikacji. 
Dlatego temat etyki, w tym artykule będzie poruszany w kontek-
ście zarządzania i działań sektora finansowego, w obrębie zielonych 
miejsc pracy. Prawdziwy rozwój człowieka ma praktyczny charakter 
moralny i „pociąga za sobą pełne poszanowanie osoby ludzkiej, po-
winien być również ukierunkowany na świat przyrody” (Papież Fran-
ciszek 2015). Niniejszy artykuł proponuje zielone miejsca pracy, jako 
kolejne pole działań o charakterze dobroczynnym i charytatywnym 
dla firm branży finansowej. Dzięki instytucjom finansowym działania 
etyczne mogą stać się również istotną i wymierną inwestycją w roz-
wój zielonej ekonomii. Ponadto zielone miejsca pracy mogą skutecz-
nie łączyć troskę o godność człowieka pracującego i jego dobrobyt, 
redukcję zjawiska bezrobocia, rozwój edukacji w zakresie ochrony 
środowiska i działania na rzecz zachowania lub poprawy stanu śro-
dowiska naturalnego. Współcześnie inwestowanie w zasoby ludzkie 
i ochronę środowiska oznacza bycie społecznie odpowiedzialnym  
i postępowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 Etyka jako źródło oceny organizacji  
sektora finansowego

Społeczna odpowiedzialność organizacji sektora finansowego, 
jest współcześnie jednym z najczęstszych tematów dyskusji prowa-
dzonych zarówno przez teoretyków, jak i praktyków. Rosnąca liczba 
publikacji jest symptomem wzrostu znaczenia tematu funkcjono-
wania każdej działalności gospodarczej oraz potrzeby uzupełnienia 
pespektywy ekonomicznej, której miarą jest opłacalność i spraw-
ność, o wartościowanie z perspektywy etycznej. Perspektywa ta po-
rusza aspekt moralny działań składających się na życie gospodarcze.  
Z prowadzonych dyskusji wyłaniają się dwa główne obszary społecz-
nej odpowiedzialności biznesu: stosunek do środowiska naturalnego 
oraz działania związane z pomnażaniem dobrobytu społecznego. 

Do przykładów takich działań należą akcje charytatywne, do-
broczynne oraz wspieranie działalności stowarzyszeń i organizacji 
niekomercyjnych, udzielanie mecenatów kulturze, sztuce, oświacie 
i ochronie zdrowia. 

Organizacje sektora finansowego (i nie tylko) postępują według 
trzech zasad (Brol, Ciurla, Hopej 1997):

1. Zasady maksymalnej użyteczności;
2. Zasady korzystania z opinii ekspertów;
3. Zasady testu społecznego. 

Wymienione zasady pomagają funkcjonować wszystkim organi-
zacjom, zwłaszcza działającym w wymiarze globalnym, w osiągnięciu 
maksymalnego efektu i powodowaniu jak najmniejszych skutków 
niepożądanych. Stoją one w sprzeczności do promowanych aktual-
nie i wątpliwych etycznie:
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zmuszony jest oddychać powietrzem o obniżonej jakości, lub nie 
może korzystać z wody, która ma odpowiednie walory smakowe  
i odżywcze.

Rysunek 1. Trzy filary zrównoważonego rozwoju

Źródło: opracowanie własne.

Pomimo tak jasno zdefiniowanych kryteriów określających 
zrównoważony rozwój i tak wielu aktów prawnych, problemy za-
uważone na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro nie zostały dotąd roz-
wiązane. Pojawiły się natomiast nowe zagrożenia dotyczące śro-
dowiska naturalnego, takie jak zanieczyszczenie odpadami mórz  
i oceanów, wylesianie znacznych obszarów, degradacja lasów i gleb. 
Obok nich rozwinęły się poważne problemy społeczne takie jak: 
ubożenie ludności obszarów wiejskich, wzrost bezrobocia w obsza-
rach wiejskich, głód oraz marnowanie żywności, czy wielkie migra-
cje. Koncepcja zielonej gospodarki pojawiła się na skutek kryzysu 
ekonomicznego1

3 z lat 2008-2009 w gospodarce Unii Europejskiej, 
po którym zapanowała kilkuletnia stagnacja. W roku 2012, w trak-
cie zorganizowanej przez ONZ konferencji Rio+20 postulowano, że 
najlepszym rozwiązaniem będzie ponowne skoncentrowanie się na 
kwestiach środowiskowych, poprzez odwołanie się do zielonej eko-
nomii. Zauważono, że degradacja środowiska z samej swej natury 
jest zjawiskiem globalnym - zanieczyszczenia szybko rozprzestrzeniają 
się i przenoszą, a wyczerpywanie się złóż surowców naturalnych od-
działuje na globalną gospodarkę, podobnie jak kryzysy ekonomicz-
ne. „Można zauważyć, że niestabilność i zaburzenia w gospodarce 
Unii Europejskiej przenosiły się pomiędzy krajami przez trzy kanały: 
rachunku bieżącego, rachunku finansowego i mechanizmy działa-
jące poza bilansem płatniczym. Pierwszy z nich wywołał transmisję 
zaburzeń w sferze realnej gospodarki, drugi – w sektorze finanso-
wym, a trzeci – w sferze informacji, zaufania i niepewności” (Fic, Fic, 
Malinowski 2016). W takim pokryzysowym środowisku finansowym 
wśród podmiotów gospodarczych ciągle rośnie zainteresowanie 
przyjęciem nowego modelu funkcjonowania, opartego o zasady  
i wartości modelu zrównoważonego środowiskowo i sprawiedliwego 
społecznie (Bollier 2014). Koncepcja zielonej ekonomii powstała jako 
rozwinięcie idei zrównoważonego rozwoju (rysunek 1). Zielona go-
spodarka opiera się na odejściu od zasadochłonnej, linearnej gospo-
darki, do modelu o obiegu zamkniętym, w którym zasoby naturalne 
będą wykorzystywane w sposób optymalny i efektywny. Co istotne, 
to właśnie perspektywa gospodarki o obiegu zamkniętym jest jed-
nym z najważniejszych czynników wzrostu gospodarczego i tworzenia 
nowych miejsc pracy, w tym zielonych miejsc pracy. Zielona gospo-
darka to model ukierunkowany na osiągnięcie równowagi w obsza-
rze wzrostu gospodarczego, ochrony środowiska i sprawiedliwości 
społecznej. Polega ona na powieleniu projektów realizowanych  
w małych społecznościach lokalnych, w skali całej gospodarki.

1

3 W najprostszym ujęciu kryzys to skrajny przypadek niestabilności, spadko-
wa faza cyklu koniunkturalnego lub recesja w gospodarce. 

Geneza i istota zielonych miejsc pracy 

Pogłębiająca się w ostatnich latach degradacja środowiska na-
turalnego, spowodowana działalnością człowieka, wywołała wzrost 
powszechnego zainteresowania problematyką ekologiczną. Dlatego 
zaczęto zauważać konsekwencje materializmu ekonomicznego i za-
sadochłonności gospodarki światowej, dla środowiska naturalnego 
i kondycji moralnej ludzkości, z którą związane są losy świata. Pod-
czas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku zdefiniowano cztery 
główne zagrożenie dla Ziemi, były to: wzrost koncentracji dwutlenku 
węgla w atmosferze, wzrost średniorocznych temperatur na ziemi, 
zanik bioróżnorodności, postępujące procesy pustynnienia. 

Z perspektywy 25 lat, które upłynęły od Szczytu Ziemi, rozu-
miemy powszechnie, że przedstawiono jedynie część zaobserwowa-
nych wówczas niekorzystnych zjawisk, oraz iż wymienione zagrażają 
przyszłości ludzkości, która jest za nie odpowiedzialna. Pojawiły się 
przy tym liczne wydarzenia społeczne, które mają swój początek 
w nierównym dostępie do edukacji, pitnej wody itd. Wiele krajów 
wdrożyło własne działania (restrykcyjne polityki ekologiczne i prośro-
dowiskowe) zmierzające do zahamowania postępujących nieko-
rzystnych zjawisk. Podjęto również działania na skalę globalną, które 
znalazły swoje odzwierciedlenie w ratyfikowanych aktach prawnych: 
protokół z Kyoto i ramowa konwencja ONZ w sprawie zmiany klima-
tu, konwencja ONZ o różnorodności biologicznej, konwencja ONZ  
w sprawie zwalczania pustynnienia. 

Ponadto, obok ogłoszonych dokumentów sformułowano kon-
cepcję zrównoważonego rozwoju, to znaczy wzrostu gospodarczego 
powiązanego z ochroną środowiska naturalnego i poszanowaniem 
godności człowieka. Zrównoważony rozwój opiera się o pewnego ro-
dzaju filozofię, którą można ująć w dwóch punktach: 

1. Człowiek jest podmiotem zrównoważonego rozwoju, powi-
nien zatem używać zasobów naturalnych w sposób zrówno-
ważony, wprowadzając do niego zmiany. Jest to nie tylko jego 
prawo, ale też obowiązek wobec przyszłych pokoleń; 

2. Żadne z ludzkich działań nie może prowadzić do degradacji 
środowiska naturalnego. Wręcz przeciwnie, każda aktywność 
powinna brać pod uwagę konsekwencje dla zasobów natural-
nych i możliwe skutki niewłaściwego nimi gospodarowania. 

Zrównoważony rozwój (rysunek 1) zakłada „przeniesienie punk-
tu ciężkości z nieograniczonego wzrostu gospodarczego na kontro-
lowany, pod względem wykorzystania zasobów przyrody, rozwój 
przeciwdziałający globalnej polaryzacji dochodów” (Zrałek 2016).  
Skutkiem zrównoważonego rozwoju ma być zapewnienie przyszłym 
pokoleniom nie gorszych niż obecnie warunków życia, wynikają-
cych z dostępu do zasobów naturalnych. Tak zdefiniowany zrów-
noważony rozwój, można i należy mierzyć za pomocą wskaźników, 
które pomagają również ocenić stopień „zazielenienia gospodarki”. 
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju to: wzrost produktu krajowe-
go brutto, spadek bezrobocia rejestrowanego i wzrost liczby miejsc 
pracy, przewaga liczebna młodych osób w populacji, ograniczona 
emisja gazów cieplarnianych, podniesienie jakości wody pitnej, 
ochrona gatunków zagrożonych i przywrócenie bioróżnorodności. 
Zauważalną cechą wymienionych wskaźników jest koncentracja 
wokół człowieka, który jest źródłem zmian zachodzących w środo-
wisku naturalnym, a zarazem ponosi skutki swojego działania np. 

Wzrost
 gospodarczy

Rozwój 
społeczny

Zrównoważony rozwój

Ochrona 
środowiska
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Zgodnie z przedstawionymi paradygmatami zielonej ekonomii  
i zrównoważonego rozwoju, organizacje (w tym instytucje finansowe) 
powinny połączyć swoje inwestycje w badania oraz rozwój tzw. zie-
lonych technologii, tak aby były one głównym źródłem miejsc pracy,  
a więc podstawą zrównoważonej gospodarki. Zielone miejsca pracy 
to „godne miejsca pracy, które przyczyniają się do zachowywania lub 
przywrócenia jakości środowiska” (UNEP 2008), niezależnie od sekto-
ra gospodarki, w którym jest wykonywana. Przytoczona definicja Pro-
gramu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) 
jest szeroka i wskazuje, że jest to każdy rodzaj działalności, który po-
maga chronić środowisko i walczyć z niekorzystnymi zmianami kli-
matu, poprzez oszczędzanie energii i surowców, promowanie energii 
ze źródeł odnawialnych, ograniczenie odpadów i zanieczyszczeń oraz 
ochronę różnorodności biologicznej i ekosystemów (Rutkowska-Po-
dołowska, Sulich 2016: 167). 

Zielone miejsca pracy powstają w związku, z podejmowaniem 
inwestycyjnych i bezinwestycyjnych przedsięwzięć, których efektem 
jest zmniejszenie presji na środowisko naturalne ze strony rosną-
cej konsumpcji. W kontekście zielonych miejsc pracy można mówić  
o czynnościach, które służą tworzeniu dóbr oraz usług, w celu okre-
ślenia wielkości, zapobiegania, ograniczenia, zminimalizowania lub 
naprawy szkód w środowisku, wywołanych działalnością człowieka, 
działań związanych z wodą, powietrzem, glebą. Zielone miejsca pracy 
stały się synonimem właściwej polityki zarządczej organizacji chronią-
cych lokalne społeczności przed społecznymi skutkami bezrobocia, 
jako odpowiedź na skutki ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. 
Zielone miejsca pracy lub zielone zawody powstają aktualnie w takich 
segmentach rynku pracy jak: odnawialne źródła energii (geotermia, 
energia wiatrowa, słoneczna i wodna), transport, pojazdy energo-
oszczędne, budownictwo ekologiczne, ochrona środowiska. Kolejnymi 
potencjalnymi segmentami są sektor ubezpieczeń (np. ubezpieczenia 
środowiskowe i ekologiczne), bankowy (bankowość ubezpieczeniowa) 
i giełda (np. obligacje środowiskowe). Ponadto, ustawy zapobiegają-
ce globalnemu ociepleniu tzw. pakiet klimatyczno-energetyczny UE 
oraz plan zrównoważonego rozwoju polskiego ministerstwa rozwoju, 
zakładają, że w Polsce do 2020 roku 15% energii pochodzić będzie  
z odnawialnych źródeł energii. Przyjęta strategia rozwoju gospodar-
czego Polski, opierająca się na koncepcji zrównoważonego rozwoju za-
kłada tworzenie nowych miejsc pracy we wskazanych wyżej sektorach,  
w których zatrudnienie znajdą wykwalikowani specjaliści oraz per-
sonel średniego i niższego szczebla. Poszukiwanymi zawodami będą 
ponadto prawnicy wyspecjalizowani w dziedzinie przepisów ochrony 
środowiska, jak również konsultanci i socjolodzy. Przewiduje się zatem 
wzrost zapotrzebowania również na tzw. „miękkich specjalistów” na 
polskim rynku pracy, związanych z branżą ochrony środowiska.

Zielone miejsca pracy to stanowiska pracy, które służą ochronie 
ekosystemów i różnorodności biologicznej, redukcji zużycia energii 
i surowców naturalnych lub minimalizacji tworzenia odpadów czy 
zanieczyszczeń. Jest to zatem każde miejsce pracy, które w sposób 
zamierzony i celowy prowadzi do poprawy jakości środowiska, bez 
względu na kategorię działalności i poziom trudności wykonywanej 
pracy (Rutkowska-Podołowska, Sulich 2016: 168). 

Globalizacja i związana z nią mobilność kapitału, powoduje 
przenoszenie się koncernów w poszukiwaniu tańszych pracowników, 
mniejszych kosztów produkcji – opartych w dużym stopniu o brak 
kosztów środowiskowych.

Choć prowadzi to do rozwoju danego regionu, to w dalszej 
perspektywie następuje ubożenie zasobów naturalnych i wzrost 
zanieczyszczenia lokalnego środowiska (zanieczyszczenie wód i po-
wietrza). Rolą instytucji finansowych, obok obsługi finansowej wielu 
organizacji staje się współodpowiedzialność za działania podejmo-
wane w dziedzinie ochrony środowiska i zapewnienia społeczeń-
stwu godnych warunków pracy. Co więcej, taka postawa przyczynia 
się do rozwijania ekonomicznej socjologii środowiska ludzkiego, tj. 
równowagi między dobrobytem1

4 , a dobrostanem2

5 interesariuszy 
danej instytucji finansowej.

Przykłady istniejących zielonych miejsc pracy

Rozwój żadnej koncepcji, w tym zrównoważonego rozwoju  
i opartej na nim zielonych miejsc pracy, nie jest możliwy bez udzia-
łu instytucji sektora finansowego. Z praktycznego punktu widzenia 
zrównoważony rozwój polega na stymulowaniu gospodarki, która 
umożliwia przechodzenie od technologii „brudnych” do „czystych” 
lub niskoemisyjnych. National Geographic na stronie internetowej 
zamieścił listę 11 spośród najszybciej rozwijających się zielonych 
zawodów, którymi między innymi są (National Geographic, 2014):

• miejscy rolnicy (ang. urban growers) – uprawiają oni wa-
rzywa dla lokalnych restauracji bez użycia pestycydów, na 
dachach Vancouver (Kanada), redukując emisję spalin zwią-
zaną z transportem warzyw do miasta. Ich działalność łączy 
ideę produkcji zdrowej żywności i zielonego budownictwa;

• technicy ds. jakości wody (ang. water quality technicians) – 
są oni odpowiedzialni za monitorowanie stanu jakości wody 
w Los Angeles (USA), gdzie opracowano nowatorską metodę 
ochrony zbiorników wodnych, za pomocą piłek polietyleno-
wych, które pokrywają powierzchnię zbiorników;

• inżynierowie czystych samochodów (ang. clean car engine-
ers) – uczestniczą oni w projektowaniu rozwiązań dla po-
jazdów elektrycznych lub zasilanych innymi odnawialnymi 
źródłami energii, które w zamyśle mają emitować mniej 
zanieczyszczeń niż tradycyjne samochody;

• pracownicy recyklingu (ang. recyclers) – w wielu miastach 
świata powstają inwestycje związane z przetwórstwem od-
padów np. papieru, szkła, metali;

• zieloni budowniczowie (ang. green builders) – używają bez-
piecznych dla środowiska technik wznoszenia budynków. 
Pewna grupa zielonych konstruktorów wykorzystuje stare 
opony, do utwardzania nawierzchni podjazdów i parkingów;

• pracownicy przemysłu fotowoltaicznego (ang. solar cell 
technicians) – przemysł solarny, który wykorzystuje energię 
promieniowania słonecznego zatrudnia coraz więcej osób  
w Niemczech, Japonii i USA; 

• pracownicy naukowi (ang. natural scientists) – rozwój zielo-
nej ekonomii i zielonych miejsc pracy odbywa się dzięki od-
kryciom naukowym oraz ciągłemu monitorowaniu wpływu 
działań człowieka na środowisko naturalne;

1
4 Dobrobyt to „stan zaspokojenia wszystkich potrzeb materialnych i ducho-
wych jednostki i społeczeństwa” za: Encyklopedia PWN, http://encyklope-
dia.pwn.pl/szukaj/ [08.04.2017]. 
2

5 Dobrostan to „subiektywnie postrzegane przez osobę poczucie szczęścia, 
pomyślności, zadowolenie ze stanu życia” za: Encyklopedia PWN, http://en-
cyklopedia.pwn.pl/szukaj/ [08.04.2017]. 
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Zarządzanie spotkaniami jest zyskującym na znaczeniu sekto-
rem komunikacji marketingowej. Jest to forma komunikacji poprzez 
wydarzenie. W tych ramach można wymienić (Mroczek 2014): kon-
ferencje prasowe, konferencje i spotkania korporacyjne, uroczyste 
otwarcia, imprezy okolicznościowe promujące wizerunek organizacji, 
imprezy masowe, wyjazdy integracyjne i szkolenia dla firm, uroczy-
ste gale itd. Zauważyć należy, że wiele decyzji podczas planowania 
takiego wydarzenia jest podejmowanych nie tylko przez menedże-
rów, ale również pozostałe strony uczestniczące w organizacji im-
prezy (jak firmy dostawcze, obsługujące gości czy udostępniające 
miejsce dla danej imprezy). Takie decyzje mogą mieć duży wpływ 
na ekonomię, środowisko i społeczność. Przeanalizowanie tego 
wpływu, zmierzenie i złagodzenie jego negatywnego wpływu na 
środowisko jest najlepszą praktyką dla wydarzenia organizacyjnego,  
w relacji do zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialne zarządzanie 
instytucją finansową nie polega jedynie na zdobyciu odpowiednich 
certyfikatów, ale na wypracowaniu postaw jej członków i interesa-
riuszy. Odpowiedzialne zarządzanie jest początkiem dialogu i dalsze-
go rozwoju organizacji w społeczności, które zawiera się w czterech 
obszarach, przeciętymi osiami (rysunek 2). Oś pionowa rozpięta jest 
między zorientowaniem zewnętrznym, a orientacją wewnętrzną. Po-
zioma oś wyraża etyczny rozmiar zarządzania i wartości istotne dla 
powodzenia działalności instytucji. Istnieją cztery aspekty działania 
etycznego każdej organizacji i żadnego z nich nie można pominąć, na 
co wskazuje model przedstawiony na rysunku 2. 

Rysunek 2. Cztery aspekty etycznego funkcjonowania organizacji

Źródło: opracowanie własne.

W pierwszej ćwiartce wyrażono wysiłek organizacji w tworzeniu 
wartości. Wartości te są mierzalne i są odbierane przez otoczenie. 
Instytucja, której przewodnim polem jest pole nr 1, zajmuje wiodącą 
pozycję na konkurencyjnym rynku, ponieważ efekty jej działania są 
widoczne. Pole nr 2 dotyczy organizacji realizujących aktywną politykę 
społeczną dla zaspokojenia etycznych potrzeb społeczności. Instytucje 
te umacniają swój profil i kapitał społeczny, pozytywny obraz, co osta-
tecznie przekłada się na popularność ich produktów i usług.

Projekty wewnętrzne, realizowane działania i projekty, które re-
dukują zużycie np. energii elektrycznej w ramach codziennego funkcjo-
nowania organizacji albo wpływają na wzrost motywacji pracowników, 
odpowiadają polu nr 3. Obszar ten ma swoje znaczenie w tym, że w nim 
skupia się uwaga kierownictwa na problemach etycznych, ponieważ 
od tych wyborów zależy czy wiedza, zastosowane programy, narzędzia 
i metody, zostaną udostępnione innym organizacjom, stając się przy-
czynkiem do ich sukcesu. Czwarte pole dotyczy spójności zarządzania. 
Tworzenie równowagi między stymulacją, a motywacją, integracja rela-
cji w ramach zarządzania wewnętrznego, relacje międzyludzkie i orien-
tacja wszystkich członków w formułowaniu i realizacji celów organizacji.

• projektanci zielonego stylu (ang. green design professionals) 
– zawody te powstają na pograniczu architektury i ogrod-
nictwa, realizują np. projekty zastosowania pokrycia dachu 
rosnącą trawą, obniżają temperaturę wnętrza budynku, re-
dukując koszty klimatyzacji;

• pracownicy elektrowni pływów morskich (ang. wave energy 
producers) – jest to bardzo nowatorski dział produkcji energii 
odnawialnej, który ma pierwsze udane wdrożenie - generator 
Pelamis P2, w Hoy (Szkocja).

Ponadto, dynamicznie rozwijającymi się obszarami zielonej 
ekonomii, tworzącymi zielone miejsca pracy są: energia wiatrowa 
i wodna, produkcja biopaliw, energia geotermalna, zaopatrzenie  
w wodę, remediacja gruntów i oczyszczanie ścieków. 

Przedstawione przykłady zielonych miejsc pracy i obszarów, 
gdzie mogą powstać, nie wyczerpują kreatywności ludzkiego umy-
słu, którą należy docenić, jeśli mieści się w ramach ekoetyki lub 
etyki środowiskowej. W kontekście tym najważniejsze jest dobro 
człowieka, którego los zależy od środowiska naturalnego, dlatego 
potencjalnymi obszarami tworzenia nowych inicjatyw i zielonych 
miejsc pracy są działania: na rzecz wzrostu świadomości ekologicz-
nej, wzmacnianie instytucji rynkowych w odniesieniu do walorów 
środowiskowych, znajdowanie nowych funkcji dla obszarów cennych 
przyrodniczo, rozwój turystyki, wzrost cen surowców naturalnych  
i wzrost wartości obszarów – użytków ekologicznych. 

Propozycja działań prośrodowiskowych  
dla instytucji finansowych

Prośrodowiskowe postawy powinny być obecne wszędzie i być 
prezentowane przez każdego człowieka. Każdy swoim postępowa-
niem i wyborami konsumenckimi może wpłynąć na wdrożenie zasad 
zrównoważonego rozwoju i szeroko rozumiane działania eko-etyczne. 
Zasady zrównoważonego rozwoju można wdrożyć w każdej organiza-
cji, prowadząc do poważnych oszczędności. 

Brytyjski Instytut Normalizacji (ang. British Standards Institution, 
BSI) w 2007 roku wprowadził normę BS8901 dla odpowiedzialnego 
systemu zarządzania wydarzeniami w organizacji. W tej pracy pro-
ponuje się również wdrożenie zasad tej normy jako działania bezin-
westycyjnego dla instytucji sektora finansowego, które przyczynia 
się do redukcji kosztów i ochrony środowiska. Według tej normy do 
zarządzania wydarzeniem powołuje się osobę odpowiedzialną za 
działania związane ze zrównoważonym rozwojem (ang. sustainability 
champion). Praca tej osoby jest zgodna z zaprezentowaną definicją 
zielonych miejsce pracy, a jej zadaniami są (Mroczek 2014) planowa-
nie, implementowanie, a następnie dokonywana jest ocena efektów 
osiągniętych w wyniku wydarzenia. Innymi normami, które mogą po-
móc w organizowaniu wydarzeń przyjaznych środowisku naturalnemu 
w instytucji finansowej są ISO 20121:2012 oraz ISO 14001. Na każdym 
etapie, wydarzenia oceniane są czynniki dotyczące środowiska, eko-
nomii i społeczności, kluczowych dla danego wydarzenia. Ponadto 
w ramach tej normy wdrażane jest umiejętne gospodarowanie za-
sobami w celu osiągnięcia zamierzonych celów imprezy. Nawet naj-
mniejsze oszczędności wynikające z precyzyjnego zaplanowania menu 
bankietu lub ilości kilometrów, które mają do przebycia uczestnicy 
wydarzenia, wpływają na środowisko naturalne.

3. Odpowiedzialność społeczna 
- kierowanie ludźmi, etyka, 
stabilność organizacji

1. Tworzenie wartości
- zarządzanie i wdrażanie
 pomysłów biznesowych

2. Aktywna polityka 
- zorientowana na interesariuszy 
(sponsoring, dobre imię firmy,
 ekologię itp.)

4. Spójność zarządzania
- wewnętrzne i zewnętrzne 
uwarunkowania i zasady

Zorientowanie zewnętrzne 

Zorientowanie wewnętrzne 
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Tworzenie równowagi między stymulacją, a motywacją, inte-
gracja relacji w ramach zarządzania wewnętrznego, relacje między-
ludzkie i orientacja wszystkich członków w formułowaniu i realizacji 
celów organizacji. W swoim zamierzeniu mają doprowadzić do wy-
kształcenia odpowiednich postaw etycznych, twórczego myślenia  
i lojalności wobec organizacji. Może również dotyczyć przyjęcia jakiś 
norm lub systemu zarządzania prowadzącego do certyfikacji. 

Planując strategię instytucji finansowej należy zwrócić uwagę 
na cele i wartości mierzalne, pozwala to bowiem na dokładne okre-
ślenie do jakich założonych celów bank dąży. W zakresie zielonych 
miejsc pracy mogą to być: zyski inwestycyjne z zielonych inwestycji 
lub efektywność wykorzystanych środków przeznaczonych na do-
broczynność, mierzalne oszczędności będące efektami zmian bez-
inwestycyjnych. Instytucje finansowe (prawa strona osi poziomej 
na rysunku 2) dążą również do osiągnięcia wartości niemierzalnych 
takich jak: satysfakcja klienta, zaufanie lub dążenie do wykorzysta-
nia pełnego potencjału społecznego instytucji. Organizacje dążą 
do wzrostu konkurencyjności produktów i usług, umacniają relacje  
z klientami oraz dywersyfikują przychody przez doskonalenie tech-
nologii i wdrażanie innowacji. Taką innowacją może być tworzenie 
zielonych miejsc pracy w sektorze finansowym.

Współcześnie za cel ekonomiczny każdej instytucji powszechnie 
uważa się wypracowanie zysków metodami zgodnymi z normami 
etycznymi, wtedy organizacja zyskuje również dobre imię. Instytucje 
finansowe powinny zyskiwać również zaufanie, dlatego tak ważne 
jest przyjęcie przedstawionego modelu. Wskazanie w modelu, na 
cztery aspekty etycznego postępowania stanowi propozycję dosto-
sowania instytucji finansowych do modelu zielonej ekonomii, a jej 
praktycznym zastosowaniem są zielone miejsca pracy. Zielone miej-
sca pracy tworzą nową wartość (punkt 1 na rysunku 2) oraz stano-
wią wyraz aktywnej polityki proekologicznej (punkt 2). Wskazują na 
odpowiedzialność społeczną (punkt 3) i środowiskową oraz spójność 
zarządzania (punkt 4).

Podsumowanie

Przedstawione w pracy założenia zielonej ekonomii wskazują, 
że jest ona właściwym nurtem teorii ekonomii oraz wskazuje na 
właściwe relacje między gospodarką. a środowiskiem naturalnym. 
W ekonomii następuje istotne przewartościowanie związane z for-
mułowaniem nowych celów działalności gospodarczej, mając na 
uwadze dobro człowieka i zaspokojenie jego potrzeb obejmujących 
także walory środowiska. 

U podstaw wszelkiej działalności organizacji sektora finansowe-
go. leży zaspokajanie potrzeb ich interesariuszy. Potrzeby te są róż-
norodne i obejmują między innymi zysk finansowy. Instytucja, która 
przynosi dochody, spełnia również pozostałe potrzeby społeczne. 
Zapewnia na przykład miejsca pracy, rozwija edukację i społeczeń-
stwo, dba również o środowisko naturalne dokonując inwestycji. 
Potrzeb jednak nie można stworzyć, ale można je rozwinąć i/lub 
zaspokoić. 

Zielone miejsca pracy mogą być przykładem inwestycji w zie-
loną ekonomię oraz wyrazem troski o wartości etyczne w działalno-
ści sektora finansowego. Nowy system wartości określających cele 
rozwoju społeczno-gospodarczego zostaje rozszerzony o większy 
czasowo horyzont gospodarowania. 

Organizacje sektora finansowego, podobnie jak inne przed-
siębiorstwa we współczesnym świecie, podejmują zobowiązania 
wobec społeczeństwa i środowiska, w których funkcjonują zgodnie 
z szeroko pojętą odpowiedzialnością biznesu. Pojęcia odpowiedzial-
ności, etyki i zaufania są wzajemnie połączone, a dyskusja na temat 
ich znaczenia ma charakter interdyscyplinarny. 

Etyka i odpowiedzialność są dwiema stronami jednej mo-
nety, którą nazywamy sukcesem. Pojęcie etyki słusznie wiąże się  
w powszechnej świadomości z zarządzaniem i przedsiębiorczością. 
Natomiast etyka i odpowiedzialność zależą również od kreatyw-
ności działań i twórczego myślenia w zakresie działań użytecznych 
społecznie i zaangażowanych w ochronę środowiska. Dlatego pro-
ponowane rozwiązanie jest innowacyjne z tego powodu, iż łączy 
ze sobą dwa dotąd często rozdzielane aspekty, troski instytucji fi-
nansowych, środowiskowy i społeczny. Implikacje dla wdrożenia 
koncepcji zielonych miejsc pracy w kontekście międzynarodowym 
wydają się nieograniczone i mogą znaleźć zastosowanie niemal  
w każdych warunkach. 

Bibliografia

1. Bollier D., (2014), The Commons as a model for ecological governance, 
[w:] Green Governance, Cambridge: Cambridge University Press. 

2. Brol M., Ciurla M., Hopej M., (1997) Czy menedżerom opłaca się być 
etycznym? „Przegląd Organizacji” nr 1.

3. Encyklopedia PWN, (2017) http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/ 
[08.04.2017].

4. Feliszek B., (2011) Dwie definicje ryzyka reputacyjnego, 112 PR – Ko-
munikacja kryzysowa, https://112pr.blogspot.com/2011/06/ryzyko-
-reputacyjne-dwie-definicje.html [04.04.2017].

5. Fic M., Fic D., Malinowski M., (2016) Skutki kryzysu 2008-2009 dla 
rynku pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej, „Studia i Prace 
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczeciń-
skiego” nr 44/1.

6. Mroczek R., (2014) Zrównoważony rozwój w organizacji spotkań, 
http://www.eventspace.pl/knowhow/Zrownowazony-rozwoj-w-or-
ganizacji-spotkan-,85_p_2_ [06.04.2017]. 

7. National Geographic, (2014) 11 of the Fastest Growing Green Jobs 
http://environment.nationalgeographic.com/environment/sustaina-
ble-earth/11-of-the-fastest-growing-green-jobs/#/rio-20-green-jobs-
-roof-top-garden_55050_600x450.jpg [06.04.2017].

8. Papież Benedykt XVI, (2009) Caritas in veritate, 51, http://w2.vati-
can.va/content/benedict-xvi/pl/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_
enc_20090629_caritas-in-veritate.html [05. 04. 2017].

9. Papież Franciszek, (2015) Laudato Si’, [Encyklika Pochwalony Bądź] 
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/
papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html [03.04.2017].

10. Rutkowska-Podołowska A., Sulich A., (2016) Zielone miejsca w go-
spodarce [w:] Poprawa efektywności w przedsiębiorstwie – wybrane 
aspekty. Monografia, Howaniec H., Malara Z., Wyród-Wróbel J., (red.), 
Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humani-
stycznej w Bielsku-Białej. 

11. Ryan L., Sójka J., (2002) Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli 
amerykańskiej, Poznań: Wydawnictwo W Drodze. 

12. Sikorski Cz., (1999) Zachowania ludzi w organizacji, Warszawa: Wy-
dawnictwo Naukowe PWN. 

13. UNEP, (2008) Green jobs: towards decent work in a sustainable, low-
-carbon world, Washington DC: Worldwatch Insitute. 

14. Zrałek J., (2016) Ekonomia ekologiczna: rewizja teorii ekonomii  
w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego, „Stu-
dia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach” nr 303.

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 



Urszula Wolska – Znaczenie kapitału ludzkiego...

57

i społeczeństwie lub narodzie jako całości (Liberska 2001: 142). 
Ponadto, kapitał ludzki jest źródłem zdolności do pracy, usług, sa-
tysfakcji, a także zarobków. Istotnym jest, że kapitału ludzkiego nie 
można kupić, w przeciwieństwie do innych zasobów rynków. Cechą 
charakterystyczną kapitału ludzkiego jest fakt, że ludzie sami mu-
szą go sobie wytworzyć. Może to mieć miejsce poprzez edukację, 
system szkoleń, rozwój osobisty itp. Można zatem stwierdzić, że 
kapitał ludzki powstaje poprzez inwestycje w samego człowieka, 
na co składać się będą: czas własny inwestującego w siebie, dobra 
rzeczowe i usługi dostarczane przez wyspecjalizowane instytucje. 
Nakłady przeznaczone na rozwój kapitału ludzkiego mogą zatem być 
ponoszone zarówno przez samą jednostkę, jak i przez społeczeń-
stwo czy pracodawców (Ślusarczyk 2011: 280-281). Należy zwrócić 
uwagę na wielowymiarowość pojęcia „kapitał ludzki”. Nie można 
postrzegać go jedynie przez pryzmat miar ilościowych, czyli przez 
liczbę osób zatrudnionych w danej instytucji. Dokonując definicji 
pojęcia „kapitał ludzki” musimy zwracać uwagę przede wszystkim 
na kwalifikację, wiedzę, doświadczenie, umiejętności i kompeten-
cję poszczególnych pracowników, jak i wszystkich jako zbiorowości. 
W wartości danego kapitału ludzkiego niezwykle istotne znaczenie 
odgrywa również kadra zarządzająca danej organizacji. Umiejętne 
wykorzystanie kapitału ludzkiego jest równie ważne jak jego jakość 
(Walczak 2009: 183-184). 

Znaczenie kapitału ludzkiego zostało wyraźnie podkreślone  
w modelach wzrostu endogenicznego, a mianowicie m.in. w mo-
delach Lucasa (1988), Romera (1986; 1990). Modele te odeszły od 
złożeń stałych korzyści skali, zarówno w gospodarce krajowej, jak  
i poszczególnych przedsiębiorstwach. 

Urszula Wolska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Katedra Finansów i Ubezpieczeń

Znaczenie kapitału ludzkiego dla wzrostu konkurencyjności instytucji 
finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego

Meaning of the human capital for the increase in the competitiveness  
of financial institutions With particular reference to of banking industry

In the article they took, attempt to describe nature of the hu-
man capital as the strategic resource of the enterprise. Banking sys-
tem, and in his frames sector of commercial banks, was one of most 
quickly changing elements of the Polish economy in the course of 
the last quarter of a century. The banking system in Poland is in for 
so much good situation, that AT creating the whole structure anew 
in the period of transformations, it was possible to take advantage 
of positive foreign standards. Many factors affect the position of the 
bank on the market and level of his competitiveness. One from main 
there is a human capital. In the article his meaning and development 
potentialities were presented.

Keywords: human capital, banking industry, competitiveness.

W artykule podjęto próbę przedstawienia istoty kapitału ludz-
kiego jako strategicznego zasobu przedsiębiorstwa. System bankowy,  
a w jego ramach sektor banków komercyjnych, był na przestrzeni 
ostatniego ćwierćwiecza jednym z najszybciej zmieniających się ele-
mentów polskiej gospodarki. System bankowy w Polsce jest w o tyle 
dobrej sytuacji, że przy tworzeniu całej struktury od nowa w okresie 
przeobrażeń, można było skorzystać z pozytywnych zagranicznych 
wzorców. Wiele czynników wpływa na pozycję banku na rynku i po-
ziom jego konkurencyjności. Jednym z głównych jest kapitał ludzki. 
W artykule przedstawiono jego znaczenie oraz możliwości rozwoju.

Słowa kluczowe: kapitał ludzki, sektor bankowy, konkurencyjność.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.

Źródło finansowania badań i artykułu: śródki własne Autorki.

Cytowanie: Wolska U., (2018) Znaczenie kapitału ludzkiego dla wzrostu konkurencyjności instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora ban-
kowego, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura”, nr 1(27), s. 57-63, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK1-2018/RSK1-2018-Wolska-Znaczenie-kapitalu-ludzkiego.pdf 

ST
R

E
SZ

C
Z

E
N

IE A
B

ST
R

A
C

T

Wstęp

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia kapitału ludzkie-
go dla wzrostu konkurencyjności. W instytucjach finansowych pod-
kreśla się występowanie silnych związków pomiędzy nauką, wiedzą, 
możliwościami i kapitałem ludzkim. Obecnie kapitał ludzki stano-
wi jeden z podstawowych czynników odpowiedzialnych za rozwój 
jednostek finansowych. Doskonały przykład w tej materii stanowią 
banki, które nawet w przypadku posiadania odpowiednich zasobów 
majątkowych, nie są w stanie rozwijać się bez odpowiedniego ka-
pitału ludzkiego. Dlatego też inwestycje w kapitał ludzki są główną 
przesłanką do stabilności i rozwoju danej instytucji finansowej. Po-
ziom wykształcenia, umiejętności i motywacji banku, ma niezwy-
kle istotny wpływ na jego działalność. We wszystkich instytucjach 
finansowych, a głównie w bankach, które zapoczątkowały aktualne 
podejście do organizacji pracy w danej działalności, podkreśla się 
znaczenie pracowników. Określamy ich mianem kreatorów kultury 
organizacyjnej danej instytucji. System bankowy, a w jego ramach 
sektor banków komercyjnych, był na przestrzeni ostatniego ćwier-
ćwiecza jednym z najszybciej zmieniających się elementów polskiej 
gospodarki. Jednak w porównaniu do innych krajów Unii Europej-
skiej, w kwestii bankowości Polska jest daleko od państw wiodących. 

Kapitał ludzki jako czynnik  
warunkujący współczesne procesy rozwojowe
 
Kapitał ludzki definiuje się jako zasób wiedzy, umiejętności, 

zdrowia i energii witalnej, zawartych w poszczególnych osobach 
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• wyzwania jakościowe, wzrost rodzajów i zakresu usług oraz 
produktów bankowych, zaspokojenie potrzeb klientów; 

• wyzwania społeczne, wzrost aspiracji pracowniczych, uwa-
runkowania kulturowe.

Na rysunku 1 wskazano czynniki oddziałujące na rozwój kompetencji.

Rysunek 1. Czynniki rzutujące na rozwój kompetencji

Źródło: Walczak 2009: 187. 

Pamiętajmy jednak, że głównymi czynnikami, które mają wpływ 
na działalność banków są zasoby majątkowe – jest to oczywiste, 
biorąc pod uwagę ich specyfikę. Jednak dzięki samym zasobom ma-
jątkowym banki nie będą w stanie rozwijać się, a nawet sprawnie 
funkcjonować. Niezbędne do tego jest również wyposażenie tech-
niczne, zasoby kapitałowe, a także kapitał ludzki. Należy zatem za-
uważyć, że o rozmiarach działalności banku i o jego pozycji rynkowej 
będą decydować zasoby majątkowe i kapitałowe ale nie przesądzają 
o jego wynikach finansowych ani o stopniu jego rozwoju. Dzieje się 
tak dlatego, ponieważ w kwestii rozwoju kapitał ludzki ma kluczo-
we znaczenie. Pracownicy dysponujący wiedzą, umiejętnościami  
i doświadczeniem w bankowości są silnym atrybutem banku, a co 
za tym idzie umożliwiają mu rozwój. Można to zauważyć przy po-
równaniu działalności banków o podobnych rozmiarach i funkcjonu-
jących w zbliżonych warunkach, a o zróżnicowanej jakości kapitału 
ludzkiego. Wskazuje nam to, jak istotnym czynnikiem w rozwoju 
bankowości jest kapitał ludzki. Znacznie lepsze rezultaty można osią-
gnąć dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu zasobów ludzkich i to 
przy mniejszych nakładach czasu. Jednak należy pamiętać, że kapitał 
ludzki należy rozwijać i odpowiednio nim zarządzać dla osiągnięcia 
założonych efektów (Grzybowska 2013: 13).

Wpływ zasobów ludzkich na konkurencyjność

Aktualnie kapitał ludzki jest podstawowym źródłem przewagi 
konkurencyjnej. Dzieje się tak dlatego, bo pozostałe składniki mająt-
ku przedsiębiorstwa, jako mierzalne, łatwiej poddają się standaryza-
cji i stają się w pełni porównywalne. Pracownicy natomiast stanowią 
obecnie najistotniejszy zasób strategiczny organizacji i decydują o jej 

Przyjęto w nich hipotezę, że tempo akumulacji wiedzy nauko-
wo-technicznej wynika z celowych inwestycji w te sfery oraz że stopa 
oszczędności/inwestycji implicite kształtuje się na takim poziomie, by 
maksymalizować sumę zdyskontowanej użyteczności konsumpcji per 
capita typowego podmiotu w gospodarce lub gospodarki jako całości. 
Należy zaznaczyć również, że inwestycje w kapitał ludzki odzwiercie-
dlają się we wzroście produktywności (Ślusarczyk 2011: 281-282).  
W tabeli 1 wskazano podstawowe elementy kapitału ludzkiego

Tabela 1. Elementy składowe kapitału ludzkiego

Kompetentność Zręczność 
intelektualna Motywacja

•  umiejętności praktycz-
ne (biegłość, facho-
wość)

•  wiedza teoretyczna
•  talenty

• innowacyjność ludzi 
•  zdolność do naśladowa-

nia 
•  przedsiębiorczość
•  zdolność do zmian

•  chęć działania 
•  predyspozycje osobo-

wościowe do określo-
nych zachowań

•  zaangażowanie w pro-
cesy organizacyjne 

•  skłonność do zachowań 
etycznych 

•  władza organizacyjna 
•  przywództwo menedżer-

skie

Źródło: Przygodzki 2011: 45.  

Pracownicy swoimi postawami, kwalifikacjami oraz sposobem 
zachowania budują i wpływają na relację z klientami, kreują wize-
runek jednostki, w której pracują. Jednak, to już od pracodawcy za-
leży, czy umiejętnie wykorzysta predyspozycje zawodowe i osobo-
wościowe swoich pracowników. Należy pamiętać, że wiedza, którą 
potrafimy skutecznie wykorzystać staje się podstawą do nabywania 
kompetencji. Możemy powiedzieć, że kompetencje pracownika to 
zbiór zachowań wyodrębnionych w oparciu o kluczowe obszary 
sukcesu instytucji, która go zatrudnia. Oznaczają one zatem cechy 
demonstrowane przez pracowników, które zawierają równocześnie 
wiedzę, umiejętności i zachowania, które umożliwiają skuteczne 
wykonywanie zadań. Obecnie największe znaczenie mają kompe-
tencje merytoryczne i behawioralne (Walczak 2009: 184). Najważ-
niejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa są jego pracownicy, 
którzy są z nim związani, realizują jego misję, współpracują między 
sobą, charakteryzują się wymaganymi postawami, a także posiadają 
odpowiednie kw––alifikacje. Tacy pracownicy mogą stanowić siłę 
rozwojową danego przedsiębiorstwa. Wszystkie przedsiębiorstwa 
nastawione na rozwój – szczególnie wyraźnie można to zauważyć  
w sektorze bankowym – realizują swoją indywidualną misję i cele. 
Za ich realizacją bezsprzecznie stoją pracownicy, którzy każdego dnia 
reprezentują przedsiębiorstwo zarówno w otoczeniu wewnętrznym, 
jak i zewnętrznym. Dlatego takie znaczenie w rozwoju banku od-
grywa kapitał ludzki. Zespół wykwalifikowanych, zmotywowanych 
pracowników staje się wizytówką banku i oddziałuje na to, jak po-
strzegają go konsumenci. W odniesieniu do banków wskazać może-
my cztery grupy wyzwań, jakie oddziałują na ich działalność (Kowa-
lewski 2005: 378-380):

• wyzwania globalne, wynikające z wchodzenia na rynek ban-
ków zagranicznych, tworzenia banków międzynarodowych; 

• wyzwania technologiczne i strukturalne, odnoszące się do 
zmian struktur organizacyjnych, technik i technologii pracy 
oraz usług; 

Poziom kompetencji

Umiejętności

Postawy

Zdolności

Formalna edukacja

Wiedza formalna 
(explicite knowledge)

Poziom motywacji

Sądy wartościujące

Cechy osobowości

Wiedza cicha 
(tactic knowledge)

DOŚWIADCZENIE
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nego celu. Specyfiką celów i strategii instytucji finansowych jest 
to, że mogą one być realizowane tylko przy pomocy kapitału ludz-
kiego. Natomiast pozostałe zasoby umożliwiają zasobom ludzkim 
osiągnięcie założonych celów, zarówno tych krótkookresowych, 
jak i długookresowych. Z tego powodu zasoby ludzkie banków od-
grywają tak istotną rolę w tematyce rozwoju danej jednostki, jak  
i jej przewagi konkurencyjnej. W tej kwestii ważna jest motywacja 
kapitału ludzkiego. Odpowiednio ukierunkowany i umotywowany 
zespół pracowników banku może sprostać wielu zadaniom (Kowa-
lewski 2005: 380-384). Zwiększenie znaczenia kapitału ludzkiego  
w instytucjach finansowych oznacza również, że stosunkowo niedu-
że jednostki, przy odpowiednio dobranej i zmotywowanej kadrze, 
mogą odnieść sukces rynkowy. Zatem banki powinny swoje zasoby 
ludzkie traktować jak najcenniejsze aktywa. Powinno to następować 
również poprzez wspomaganie rozwoju pracowników, czego przykła-
dem może być system szkoleń. Zwróćmy uwagę, że z biegiem czasu 
inne aktywa mają skłonność do deprecjacji, natomiast ludzie, dzięki 
zdolności uczenia się mogą podnosić swoją wartość i znaczenie dla 
pracodawcy. Ponadto w wyższym stopniu mogą przyczyniać się do 
powstawania wartości dodanej. Dlatego to właśnie zasoby ludzkie są 
fundamentem wzrostu konkurencyjności i innowacyjności instytucji 
finansowych. Wydatki ponoszone na rozwój kadry, o ile są efektyw-
ne, przynoszą niewspółmiernie wyższe korzyści w porównaniu do 
kosztów (Rosińska 2007: 14-16).

Rozwój sektora bankowego w Polsce

Banki, jako instytucje sektora finansowego, odgrywają niezwykle 
istotną rolę w procesie alokacji kapitału, a co za tym idzie przyczy-
niają się do rozwoju gospodarki całego kraju. Banki, poprzez swoją 
działalność, umożliwiają powstanie nowych przedsiębiorstw oraz roz-
wój już istniejących. Wspomagają innowacyjność, przedsiębiorczość 
i kreatywność. Prowadzą oczywiście działalność dochodową, jednak 
należy zauważyć, jak dużą rolę odgrywają w rozwoju gospodarki kra-
jowej i społeczeństwa. Dzięki temu również możliwe staje się prze-
noszenie ekonomicznych zasobów z obszarów o niedużej wydajności 
do obszarów, w których ta wydajność jest wyższa, a co za tym idzie 
zwiększa się zysk. Możemy zatem zaważyć, że banki stanowią ważną 
część infrastruktury społeczno-ekonomicznej państwa. 

Potwierdzić to można poprzez ich następującą działalność (Pat-
terson 2002: 26):

• pobudzają i użytkują oszczędności, które w innej sytuacji 
byłyby bezproduktywne – w wyniku czego podejmowane są 
inwestycje, co z kolei zwiększa rentowność ekonomiczną;

• ich zobowiązania, które stanowią część podaży pieniądza, 
ułatwiają działalność handlową i wymianę;

• w związku z naciskami, by zobowiązania depozytowe spłaca-
ne były zgodnie z ustalonymi warunkami, banki komercyjne 
ostrożnie obracają swoimi aktywami, a co za tym idzie zwięk-
szają dyscyplinę rynku.

Lata dziewięćdziesiąte w Polsce były okresem wielu przeobrażeń,  
w tym także w sektorze bankowym. Został on bowiem w tym okresie 
gruntownie przebudowany. Do roku 1989 w Polsce system bankowy 
był częścią gospodarki centralnie planowanej. Wynikiem tego było 
ustalanie stóp procentowych, kierunków rozwoju, skali działalności

przewadze nad konkurencją. Należy zaznaczyć jednak, że o przewa-
dze konkurencyjnej możemy mówić, gdy mamy do czynienia z tzw. 
kompetencjami kluczowymi, czyli z kombinacją unikalnych umie-
jętności, które pozwalają uzyskać długookresowe efekty synergicz-
ne. Kluczowe kompetencje rozumiemy jako umiejętności, które są 
ukierunkowane na osiągnięcie określonego celu. Zatem zarówno 
czynnościowy, jak i poznawczy aspekt kluczowych kompetencji jest 
rozwijany w wyniku nieustannego uczenia się wszystkich zaangażo-
wanych podmiotów, z myślą o osiąganiu i utrzymywaniu przewagi 
konkurencyjnej (Rosińska 2007: 11-12).

Wyróżniamy dwa odmienne podejścia do oceny kapitału ludz-
kiego. Pierwsze skupia się przede wszystkim na cechach tych zaso-
bów oraz na ich umiejętnościach. Drugie z kolei bada szerszy społecz-
no-ekonomiczny zakres budowania przewagi konkurencyjnej (Obłój 
1998: 87). Zaznaczmy jednak, że za zasoby strategiczne banków, 
które stanowią o jego zdolnościach konkurencyjnych aktualnie uzna-
je się zasoby mierzalne, którymi podmiot w danej chwili dysponuje,  
a także umiejętności i kompetencje pozwalające na uczynienie  
z nich narzędzi skutecznego rozwoju konkurencyjności. W celu stworzenia 
trwalej konkurencyjności należy stworzyć stabilną współpracę wewnątrz 
danej instytucji finansowej. Stabilne struktury umożliwiają umocnienie 
relacji z obecnymi klientami i kontrahentami oraz pozwalają na pozyska-
nie nowych (Rosińska 2007: 12-14). W tabeli 2  wskazano wyniki badań 
określające materialne i niematerialne czynniki motywujące.

Tabela 2. Preferowane materialne i pozamaterialne czynniki motywu-
jące (procent wskazań)

Preferowane materialne 
czynniki motywujące

% 
Preferowane pozamaterialne 

czynniki motywujące
% 

przyznanie wyższej stawki  
zasadniczej 78 zapewnienie poczucia pewności 

i stałości zatrudnienia 60

przyznanie wyższej premii 
uznaniowej 70 umożliwienie awansu 50

finansowanie systemu ubezpie-
czeń i programu emerytalnego 25 kulturalne i z szacunkiem

 traktowanie pracowników 42

udzielanie pożyczek na 
preferencyjnych warunkach 23 częste chwalenie i docenienie 

wiedzy 31

organizowanie szkoleń, 
konferencji 17 systematyczne ocenianie

 efektów pracy 19

finansowanie wczasów 13
umożliwienie pracownikom
komunikowania się 
z kierownictwem

16

udostępnianie nieodpłatnie 
części akcji 13 przyzwolenie na własną

 organizację pracy 15

dopuszczenie do udziału 
w zyskach 12

budowanie wśród pracowników 
przeświadczenia o pracy 
w renomowanej jednostce

10

finansowanie opieki medycznej 12 przydzielanie trudniejszych 
spraw do wykonania 10

umożliwienie korzystania 
z samochodu służbowego 8 udzielanie upomnień i nagan źle 

pracującym pracownikom 7

fundowanie dzieciom 
pracowników stypendiów 3

zwiększenie udziału pracowni-
ków w podejmowaniu decyzji 
dotyczących firmy

6

Źródło: Grzybowska 2012: 91. 

Banki, tak jak inne instytucje finansowe, określane są mianem sys-
temu społecznego. Takowy system jest tworzony głównie przez 
ludzi wykorzystujących inne zasoby banku dla osiągnięcia określo-
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ICBC (Węcławski 2015: 195). W obecnej sytuacji, kiedy możemy za-
uważyć już znaczny zakres stabilności sektora bankowego, to jednak  
w dalszym ciągu zachodzą w nim zmiany. Wpływa na to wiele czynni-
ków, ale zaznaczyć należy, że banki potrzebują jasnej wizji ich miejsca  
i znaczenia, jakie odgrywają w systemie finansowym kraju, aby mogły 
swobodnie prosperować (Szymkiewicz 2001: 72-77). 

Tabela 3. Liczba banków w Polsce w latach 1993-2015

Rok
Liczba banków 
komercyjnych

Liczba banków 
spółdzielczych

Razem

2016 65 560 625
2015 66 562 628
2014 68 569 637
2013 71 572 643
2012 70 572 642
2011 68 574 642
2010 70 576 646
2009 67 576 643
2008 70 579 649
2007 68 581 649
2006 63 584 647
2005 61 588 649
2004 54 596 653
2003 58 600 658
2002 59 605 664
2001 69 642 711
2000 73 680 753
1999 77 781 858
1998 83 1 189 1 272
1997 81 1 295 1 376
1996 81 1 394 1 475
1995 81 - 81
1994 82 - 82
1993 87 - 87

Źródło: opracowanie własne na podstawie Monitor banków 2013- 2017 
2018; Węcławski 2015: 195; https://www.knf.gov.pl/Images/Raport_ban-
ki_2008_tcm75-10241.pdf [18.05.2017]

Duże znaczenie odgrywa również marketing, który funkcjonuje 
dzięki odpowiedniemu kapitałowi ludzkiemu. Zatrudnienie w sek-
torze bankowym wynosi ponad 120 tysięcy etatów. W roku 2016  
w dużym stopniu się zmniejszyło. Z badań ankietowych przeprowa-
dzonych przez PRNews.pl wynika, że w roku 2017 mają nastąpić kolej-
ne zwolnienia. Zatem praca w sektorze bankowym stała się niestabil-
na. Ponadto zakres obowiązków i progi sprzedażowe są pracownikom 
w ostatnich latach systematycznie zwiększane, a płace pozostają bez 
zmian. Wskazuje to na małą dbałość w sektorze bankowym o kapitał 
ludzki, który jak już zostało wskazane, jest jednym z głównych czynni-
ków odpowiedzialnych za konkurencyjność i rozwój banków. Pracow-
nicy sektora bankowego w anonimowych ankietach przyznali, że stali 
się ofiarami pędu do redukcji kosztów działania instytucji, padają nie 
tylko pracownicy, ale także klienci (PRNews.plPR 2018). Zachowania 
rynkowe podejmowane przez banki, przede wszystkim te duże, były 
jedną z przyczyn wybuchu kryzysu finansowego w 2008 roku. Duża 
krytyka spłynęła na sektor bankowy za nieetyczne postępowanie  
i sprzedaż instrumentów często niezrozumiałych dla klientów. Kierując 
się tylko chęcią zysku, straciły zaufanie klientów i inwestorów. W Pol-
sce również można zauważyć proces odchodzenia od bankowości re-
lacyjnej, która jest oparta na długoterminowych umowach pomiędzy 

kredytowej itp. przez władze centralne. był częścią gospodarki 
centralnie planowanej. Wówczas główną rolę odgrywał Narodo-
wy Bank Polski, który był równocześnie bankiem komercyjnym 
i pełnił pewne funkcje banku centralnego. Można zatem stwier-
dzić, że był to monobank. Na rynku funkcjonowało jednak kilka in-
nych banków, które były w określonym aspekcie wyspecjalizowane  
i nie stanowiły dla siebie wzajemnie konkurencji. Były to (NBP 2001: 57):

• Bank Handlowy w Warszawie SA (spółka akcyjna ze 100% 
udziałem Skarbu Państwa), najstarszy, działający od 1870 
roku bank, obsługujący całość obrotów handlowych Polski  
z zagranicą;

• Bank Polska Kasa Opieki SA (spółka akcyjna ze 100% udzia-
łem Skarbu Państwa), realizujący głównie operacje dewizowe 
ludności; 

• Bank Gospodarki Żywnościowej – bank państwowo-spółdziel-
czy, obsługujący rolnictwo i przemysł spożywczy, utworzony 
w 1975 roku, a w 1994 roku przekształcony w spółkę akcyjną; 

• Powszechna Kasa Oszczędności – bank państwowy, na mocy 
decyzji administracyjnej wydzielony w 1987 roku z Narodo-
wego Banku Polskiego, do obsługi klientów detalicznych; 

• Bank Gospodarstwa Krajowego, założony w 1924 roku, od 
1945 roku do 1989 roku prowadził działalność w ograniczo-
nym zakresie.

Banki te, w latach dziewięćdziesiątych utrzymywały wy-
soką pozycję w porównaniu do nowo powstającej konkurencji,  
a zawdzięczały to swojemu zróżnicowaniu i przekształcaniu się  
w banki uniwersalne. Do najważniejszych zmian okresu przekształ-
ceń sektora bankowego zaliczamy (NBP 2001: 57-59):

• utworzenie z 400 oddziałów NBP dziewięciu państwowych 
uniwersalnych banków (tzw. Dziewiątki), które przejęły dzia-
łalność depozytowo-kredytową NBP;

• rozwój sieci banków komercyjnych z udziałem kapitału mie-
szanego, zainicjowany nowymi regulacjami w tym zakresie;

• prywatyzacje banków; 
• wzrost udziału zagranicznych inwestorów w rozwoju i trans-

formacji własnościowej sektora bankowego;
• likwidacje i upadłości banków oraz procesy konsolidacyjne  

w sektorze. 

Początkowo liczba banków zaczęła gwałtownie rosnąć i w roku 
1993 wynosiła 87, jednak w późniejszych latach ta liczba się systema-
tycznie zmniejszała i w roku 2016 wyniosła 65 banków komercyjnych. 
Możemy również zauważyć stały spadek liczby banków spółdzielczych. 
W roku 1996 ich liczba wynosiła 1 394, a w roku 2015 zmniejszyła się 
do 560 (tabela 2). Powodem zmniejszania się liczby banków są proce-
sy koncentracji w sektorze bankowym. W wyniku fuzji i przejęć ban-
ków powstały tzw. giganty finansowe. Zatem możemy zauważyć, że 
w przeciągu ostatnich 25. lat liczba banków się zmniejszała, ale za to 
poszczególne banki w wyniku działań rynkowych stawały się większe. 
Jednak polski rynek sektora bankowego rozwija się w wolniejszym 
tempie niż podmioty międzynarodowe, co jest w pełni uzasadnione 
skalą zjawiska (tabela 3). Aktywa największego polskiego banku (PKO 
BP) były w 1996 roku 30 razy mniejsze niż największego wówczas 
banku na świecie (HSBC). Na koniec 2013 roku aktywa PKO były już 
42 razy mniejsze od zajmującego drugą pozycję w rankingu najwięk-
szych HSBC, a 50 razy mniejsze od światowego lidera, czyli chińskiego 
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Tabela 5. Struktura zasobów banków

Zasoby materialne Zasoby niematerialne

• rzeczowy majątek trwały
• finanse (środki pieniężne, 

posiadane lub wyemitowane 
instrumenty finansowe)

• zapasy

• kompetencje                                            
(wiedza i doświadczenie)

• relacje (z klientami,                            
organami kontroli, między                                  
pracownikami) 

• systemy funkcjonalne                          
(zarządzania, kontroli jakości)

• postawy
• możliwości

Źródło: Dzieliński 2008: 8.

Janina Harasim w swoich badaniach z roku 2009 doszła do 
wniosku, że hierarchia czynników wpływających na wybór banku 
jest wyraźnie odmienna od hierarchii czynników jego oceny. Przy 
wyborze banku, konsumenci kierują się w równym stopniu ceną, po-
ziomem zaufania jaki żywią do danego banku, swoją sytuacją finan-
sową, dostępem do placówek banku, warunkami umowy i obsługą, 
a dokładniej poziomem wiedzy i zaangażowaniem personelu. Należy 
zauważyć jednak, że różne kryteria będą brane pod uwagę przez 
konsumentów przy różnych rodzajach produktów i usług oferowa-
nych przez banki. Duże znaczenie w tej materii odgrywa również to, 
do jakiej grupy społecznej zalicza się dany konsument. Przykładowo 
młodzież, zwłaszcza z dużych miast, przywiązuje większą wagę niż 
inne grupy klientów do wizerunku banku, a niewielką do odległości 
placówki. Z kolei osoby w średnim wieku i starsze zwracają uwagę 
na kraj pochodzenia i formę własności banku. Za cechy poszcze-
gólnych banków, które są najbardziej cenione przez konsumentów 
wskazuje się przede wszystkim szybkość i sprawność obsługi, fa-
chowość i kompetencję personelu, życzliwość i uprzejmość, uprosz-
czoną dokumentację, dobrą obsługę informacyjną i elastyczność 
pracowników w kontaktach z klientami (Siudek, Snarski, Chodera 
2013: 29:30). Na rysunku 2 wskazano znaczenie i umiejętności wy-
korzystywania poszczególnych elementów innowacyjności banków.

Rysunek 2. Znaczenie i umiejętność wykorzystania elementów inno-

wacyjności banku

Źródło: Klimontowicz 2013: 184.

Należy zaznaczyć również, że czynniki, które kształtują konku-
rencyjność banków możemy podzielić również na czynniki tradycyjne  

bankiem a konsumentem. Większym zainteresowaniem za to zaczęła 
cieszyć się bankowość transakcyjna, która wiąże się z każdorazowym 
negocjowaniem warunków umowy (Marcinkowska 2014: 33).

Tabela 4. Liczba placówek największych banków w Polsce w roku 2016

Bank
Placówki 
własne

Placówki 
partnerskie 

i agencje

Zatrudnienie 
w roku 2016

Wskaźnik 
zatrudnienia 
2015/2016

PKO Bank 
Polski 1 241 887 25 909 - 18

Bank Pekao 1 013 - 16 387 -527

BZ WBK 740 131 11 200 -488

Bank BGŻ BNP 
Paribas 596 - 7 588 -769

Credit Agricole 
Bank Polska 422 39 5 276 -160

Bank Milenium 409 - 5 575 -443

ING Bank Śląski 398 - 7 686 +49

Alior Bank 363 408 6 297 -340

Raiffeisen 
Polbank 301 25 4 658 -329

Eurobank 287 197 2 999 +99

Źródło: PRNews.pl [18.05.2017].

Czynniki konkurencyjności banków

Wśród czynników determinujących konkurencyjność znajduje 
się strategia przedsiębiorstwa, sytuacja na rynku czynników produk-
cji, sytuacja na rynku popytu, dobrze rozwinięte przemysły pokrew-
ne czy współpracujące. Dla każdego rodzaju działalności występują 
inne czynniki, które wpływają na ich konkurencyjność. 

W przypadku sektora bankowego możemy wyróżnić czynniki 
wewnętrzne i zewnętrzne. Do czynników zewnętrznych zaliczamy 
tradycje gospodarowania oraz osiągnięty poziom rozwoju i nowo-
czesności całej gospodarki narodowej, w tym zwłaszcza stopień jej 
monetyzacji i ubankowienia, realizowaną politykę gospodarczą,  
a w szczególności politykę pieniężną. 

Natomiast wśród czynników wewnętrznych znajdują się m.in., 
zysk, rentowność, wielkość, zasoby kapitałowe, doświadczenie 
personelu, etyka postępowania organizacji, zdobywanie i utrzy-
mywanie klientów, jasno określona strategia rynkowa. Jednym  
z tradycyjnych elementów wpływających na konkurencyjność jest 
cena. Jej znaczenie w sektorze bankowym objawia się podwyższa-
niem stóp procentowych depozytów, przy równoczesnym obniża-
niu oprocentowania kredytów itp. W wyniku działań konkurencyj-
nych na rynku sektora bankowego, które objawiały się głównie po-
przez manipulację ceną, doszło do pewnego ujednolicenia stawek 
procentowych i prowizyjnych w skali całego rynku. Nie oznacza to 
jednak pełnego ujednolicenia cen, tylko określenie ich na takich 
poziomach w bankach konkurencyjnych, że cena przestaje być 
głównym determinantem, którym kierują się konsumenci (Piocha, 
Radlińska 2013: 122:125). W tabeli 5 wskazano strukturę zasobów 
banków z podziałem na zasoby materialne i niematerialne.

poziom
nowoczesności

usług

prowadzenie
innowacyjnych

procedur

nowoczesne 
spoosby świadczenia

 usług

wykorzystanie
technologii 

w zadządzaniu 
bankiem

nakłady 
na rozwój
innowacji

nakłady 
na rozwój
innowacji

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

znaczenie umiejętnopści wykorzystania
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nak są one konieczne jeśli chcemy w pełni wykorzystać kapitał ludzki, 
którym dysponujemy. Jeżeli szkolenia są skuteczne i pracownicy się  
w nie zaangażują, to szkolenie może (Armstrong 2000: 425-427):

• zmniejszyć koszty uczenia się (błędów);
• poprawić efekty osiągane przez pracownika, zespół i firmę, 

czyli rezultaty, jakość, tempo i całościową produktywność;
• zwiększyć elastyczność operacyjną poprzez rozszerzenie za-

kresu umiejętności pracowników; 
• przyciągnąć wysokiej jakości pracowników, dzięki zaofero-

waniu im możliwości kształcenia się i rozwoju, zwiększyć ich 
zakres kompetencji i umiejętności, dając im zadowolenie  
z pracy, lepsze wynagrodzenie i możliwość rozwoju w ra-
mach organizacji; 

• zwiększyć zaangażowanie pracowników, zachęcając ich do 
utożsamiania się z misją i celami organizacji; 

• pomóc w zarządzaniu zmianą, pozwalając zrozumieć przy-
czynę tej zmiany i zapewniając pracownikom wiedzę i umie-
jętności, jakich potrzebują, aby przystosować się do nowych 
sytuacji;

• pomóc w stworzeniu w firmie pozytywnej atmosfery, np.: 
zorientowanej na osiąganie lepszych efektów;

• poprawić poziom usług dla klientów.

Podsumowanie

Banki są jednostkami finansowymi, z którymi konsumenci mają 
do czynienia praktycznie codziennie. Dlatego ważne dla banku jest 
zarówno pozyskiwanie nowych klientów, jak i utrzymanie przy sobie 
obecnych. W związku z tym, że bank to przede wszystkim zespół 
ludzi, którzy go reprezentują, to kapitał ludzki danej jednostki musi 
być na możliwie najwyższym poziomie. Bank, który nie inwestu-
je w rozwój kapitału ludzkiego, pozbawia się możliwości rozwoju 
i zmniejsza swoje szanse pośród konkurencji. W kapitale ludzkim 
tkwią zdolności twórcze, które w nowej sytuacji są niezwykle cenne. 
W Polsce jednak możemy zauważyć niski poziom rozwoju kapita-
łu ludzkiego w sektorze bankowym. Objawia się to zwolnieniami, 
nawet grupowymi, które można zaobserwować w ostatnich latach. 
Pracownicy mają coraz więcej obowiązków, większe plany sprzeda-
żowe, a pensje pozostają bez zmian. System premiowy jest trudny 
do osiągnięcia. W warunkach braku bezpieczeństwa zatrudnienia  
i braku perspektyw zawodowych, trudno pobudzić w pracownikach 
motywację, a co za tym idzie kreatywność. 

Tak długo, jak system bankowy w Polsce nie zacznie doceniać 
i rozwijać kapitału ludzkiego, tak długo nie będzie konkurencją dla 
bankowych rynków międzynarodowych. Natomiast na płaszczyźnie 
krajowej nie zyska przewagi nad konkurentami bank, który nie in-
westuje w swój kapitału ludzkiego.

W sytuacji, gdy pracownik podejmując współpracę z nowym 
klientem czyni to w sposób fachowy, a równocześnie zindywiduali-
zowany, to zapewnia danemu klientowi poczucie bezpieczeństwa 
(Miklaszewska 2010: 20-21).

Zarządzanie i edukacja zasobów ludzkich  
w sektorze bankowym

W celu optymalnego wykorzystania kapitału ludzkiego w sekto-
rze bankowym, konieczne są inwestycje w celu podnoszenia kwali-
fikacji i rozwoju pracowników. Zdobyta wiedza i umiejętności muszą 
być systematycznie uzupełniane. Warunki funkcjonowania banków 
na rynku są zmienne, czego zarówno przyczyną, jak i efektem są 
zmiany technologiczne, wprowadzanie do oferty nowych produktów 
lub usług. Z tego powodu banki muszą się cały czas dopasowywać do 
zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów, a to z kolei prowadzi 
do ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez personel. Inwestycje sek-
tora bankowego w rozwój kapitału ludzkiego są równie ważne, jak in-
westycje ponoszone na kapitał rzeczowy. Inwestycje w kapitał ludzki 
umożliwiają pracownikom (Grzybowska 2013: 88-90): – zwiększenie 
szans na realizację działań rozwojowych, zgodnych z rzeczywistymi 
potrzebami; - podejmowanie bardziej świadomych działań dotyczą-
cych kształtowania własnej kariery; – uwzględnienie indywidualnych 
opinii w kształtowaniu polityki personalnej banku. Rozwój kapitału 
ludzkiego składa się z (Dajczak, Kijewska 2013: 13):

1. Nauki – czyli z ciągłej zmiany zachowania na skutek praktyki 
lub doświadczenia; 

2. Edukacji – czyli poszerzania wiedzy, rozwoju wartości i zdol-
ności pojmowania wymagań we wszystkich sferach życia,  
a nie tylko wiedzy i umiejętności związanych z dziedzinami 
lub czynnościami, z którymi wiąże się praca danej osoby;

3. Rozwoju – czyli realizowania możliwości i potencjału pracow-
ników poprzez doświadczenia związane z nauką i edukacją;

4. Szkolenia – czyli planowaniu i systematycznej zmianie za-
chowania, na skutek pojedynczych wydarzeń, programów  
i instrukcji, które umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności 
i kompetencji potrzebnych do właściwej realizacji zadań. 

Największy wpływ na rozwój i konkurencyjność banków mają 
szkolenia, dzięki którym można wpływać na postawy pracowników, 
ich stan wiedzy i umiejętności. Jest to niezwykle ważne ze względu 
na efekty, które bank chce osiągnąć. System szkoleń pracowników 
jest równoznaczny z poniesieniem pewnych kosztów na ten cel. Jed-

i nietradycyjne. Wśród tradycyjnych czynników wymieniamy aktywa 
rzeczowe i finansowe banku. Natomiast wśród nietradycyjnych czyn-
ników wskazuje się na wybór strategii rynkowej i marki, innowacyjne 
sposoby dystrybucji produktów i usług bankowych, a także relacje  
z konsumentami. Z badań wynika, że czynniki nietradycyjne podlegają 
znacznemu rozwojowi. Współczesne sposoby dbałości o wizerunek 
banku, a także rozwój i promocja marki w znacznej mierze przekładają 
się na wzrost liczby klientów. Banki w ostatnich latach wprowadziły 
indywidualne podejście do klienta, co wymaga dużych umiejętności 
i wiedzy od ich personelu. W celu zaproponowania potencjalnemu 
klientowi zindywidualizowanej oferty, dany pracownik musi posia-
dać pełną wiedzę w zakresie objętym umową oraz musi cechować 
się zdolnością negocjacji. 
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Zagadnienie wydatków publicznych 

Analizę problematyki wydatków publicznych należy rozpocząć 
od samego terminu wydatków publicznych, a także rozchodów 
publicznych oraz wydatków budżetu państwa. Ustawodawca w ar-
tykule 6 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 
roku (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm., dalej: u.f.p) dokonał podziału 
środków publicznych z uwagi na ich przeznaczenie na wydatki pu-
bliczne i rozchody publiczne. W literaturze przyjmuje się, że rozcho-
dy publiczne mają charakter zwrotny, natomiast wydatki publiczne 
odznaczają się bezzwrotnością (Wójtowicz 2008: 37). Podział ten ma 
znaczenie z punktu widzenia ekonomicznego wydatków, ponieważ 
są one ostatecznym skutkiem fiskalnej działalności państwa, zwią-
zanej z realizacją jego funkcji, która przejawia się właśnie w wydat-
kowaniu zgromadzonych środków pieniężnych (Owsiak 2006: 233). 
Warto jednak zaważyć, że ustawa posługuje się również pojęciem 
wydatków budżetu państwa. Nie mniej jednak ani termin wydatków 
publicznych ani termin wydatków budżetu państwa nie został zde-
finiowany przez ustawodawcę. Literatura przedmiotu próbuje defi-
niować zwłaszcza pojęcie wydatków publicznych, odwołując się albo 
do aspektu podmiotowego, przez co wydatki publiczne należy trak-
tować jako wydatki podmiotów należących do sektora publicznego, 
albo do aspektu przedmiotowego, podkreślając, że są to nakłady 
na zadania publiczne. Wskazać należy, że ustawodawca zdefiniował 
pojęcie rozchodów publicznych. Są to spłaty otrzymanych pożyczek 
i kredytów, wykup papierów wartościowych, udzielone pożyczki  
i kredyty, płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem 
finansowania są przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa, 

Wstęp

Wydatki publiczne można określić jako pieniężny sposób reali-
zacji zadań publicznych, a to z kolei oznacza, że są one koniecznością 
(Kosikowski 2011: 107). Mają zróżnicowany charakter, funkcję oraz 
proporcje, co wynika przede wszystkim z ich ogromnego zakresu za-
stosowania. Ich rozmiar i struktura są zależne od przyjętego modelu 
państwa i zadań, które przed sobą stawia. Zadania publiczne wyni-
kają przede wszystkim z konstytucji, która jednak z uwagi na małą 
elastyczność nie odzwierciedla w pełni potrzeb społeczeństwa. Mo-
derujące są w tym zakresie ustawy oraz regulacje międzynarodowe. 
Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z ciągłym wzrostem 
wydatków publicznych. Tłumaczy to prawo Wagnera, wskazujące 
na nieustanny wzrost wydatków publicznych, wynikający zwłaszcza 
z rozwoju społeczeństwa i jego potrzeb. Literatura przedmiotu (Kań-
duła 2010: 142) wskazuje jednak, że potrzeby społeczeństwa są nie-
ograniczone, a pełne ich zaspokojenie nie jest możliwe. Z uwagi na 
to, należy poszukiwać określonych prawidłowości w zakresie odpo-
wiedniego dysponowania i wykorzystywania środków publicznych. 
Ich źródłem są bowiem środki uzyskane z opodatkowania oraz moż-
liwości w zakresie długu publicznego. Dlatego też mechanizm alo-
kacji środków wymaga omówienia rodzajów wydatków publicznych, 
regulacji odnoszących się do ich dysponowania w przewidzianych 
prawem formach, a także całokształtu mechanizmów instytucjonal-
nych służących wydatkowaniu. 

Głównym celem niniejszego opracowania jest ujęcie znaczenia 
wydatkowania publicznego na poziomie państwa, mając na uwadze 
polskie założenia w zakresie teorii i dyscypliny finansów publicznych.

Paweł Kołek, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

Problematyka wydatków sektora finansów publicznych  
w Polsce – wybrane aspekty prawne 

Issues of public finance sector expenditures in Poland  
– selected legal aspects

The purpose of the article is to determine what public spending 
is, what is their nature and what functions they perform. Due to the 
continuous tendency to increase public spending, legal mechanisms 
and allocation mechanisms are extremely important. The study focuses 
on two important issues. The first concerns general principles of public 
expenditure, indicating the principle of effectiveness and efficiency. The 
second one refers to legal forms of public spending, their regulations, 
mechanisms and the role they play. The author’s conclusion is the thesis 
that the forms are too diverse, which leads to a lack of transparency in 
public finance and the possibility of making proper economic analyses. 
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Celem artykułu jest określenie czym są wydatki publiczne, 
jaki jest ich charakter oraz jakie spełniają funkcje. Z uwagi na nie-
ustanną tendencję wzrostową wydatków publicznych mechanizmy 
prawne i alokacji są niezwykle ważne. Opracowanie skupia się na 
dwóch istotnych kwestiach. Pierwsza dotyczy ogólnych zasad doko-
nywania wydatków publicznych, wskazując na zasadę skuteczności 
i efektywności. Natomiast druga odnosi się do prawnych form wy-
datków publicznych, ich regulacji, mechanizmów oraz roli, jaką peł-
nią. Konkluzją autora jest teza o zbyt zróżnicowanym charakterze 
form, co prowadzi do braku przejrzystości w finansach publicznych 
i możliwości dokonywania właściwych analiz ekonomicznych. 
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na kryterium przeznaczenia wyróżnia się wydatki socjalne (usługi, 
świadczenia rzeczowe i pieniężne na działalność instytucji sektora 
finansów publicznych), wydatki związane z realizacją podstawowych 
funkcji państwa, wydatki prorozwojowe oraz wydatki na obsługę 
długu publicznego. Jak podnosi się w literaturze „przy rozwiązaniu 
praktycznych problemów związanych z zarządzeniem środkami pu-
blicznymi, równie istotny jest podział wydatków publicznych we-
dług ich rodzajów, w którym wydatki identyfikowane są przez takie 
cechy jak rodzaj nabywanych dóbr oraz charakter relacji między 
podmiotem dokonującym wydatku i jego „odbiorcą” (Mailnowska-
-Misiąg, Misiąg 2014: 144-175). Dalsza analiza będzie przedstawiła 
taką klasyfikację wydatków, wśród których wyróżnić można: dotacje  
i subwencje, świadczenia pieniężne na rzecz ludności, wydatki bieżące 
jednostek sektora publicznego, obsługę długu publicznego, wydatki 
majątkowe, składki na rzecz instytucji Unii Europejskiej.

Ogólne zasady dokonywania wydatków publicznych

Zasady dokonywania wydatków publicznych muszą znajdować 
oparcie w szeregu działań, które państwo powinno podjąć. Zaliczyć 
do nich można działania ustrojowe, prawotwórcze, planistyczne, 
ekonomiczne oraz dyscyplinująco-represyjne. Mają one swoje źródło  
w regulacjach krajowych, unijnych i międzynarodowych. Do najważ-
niejszych należą regulacje krajowe, zwłaszcza Konstytucja RP, i odręb-
ne uregulowania odnośnie finansów publicznych zwarte w artyku-
łach 216-217 Konstytucji RP. Natomiast najbardziej istotna regulacja 
zawarta jest w ustawie o finansach publicznych. Na jej podstawie 
można sprecyzować szereg zasad dotyczących norm dokonywania 
wydatków publicznych. Najistotniejsze z nich wymagają wskazania. 
Wydatki, które zwarte są w budżetach jednostek sektora finansów 
publicznych nie mogą być zwiększone. Ponadto ich ujęcie w rocznych 
planach finansowych może być modyfikowane, jeśli uzyskano przy-
chody wyższe od przewidywanych bądź też, gdy zmianie wydatków 
nie będzie towarzyszyło powiększenie dotacji z budżetu, zmniejszenie 
wielkości planowanych wpłat do budżetu, a także planowanego sta-
nu środków na koniec roku budżetowego. Wydatki dokonywane są  
w oparciu o przepisy odrębnych ustaw, a ustawa budżetowa wskazuje 
na wielkość wydatków w określonym roku budżetowym. Nie może 
jednak być to przedmiotem roszczenia wobec państwa o środki, które 
w budżecie państwa określone są jako wydatki. Wydatki mogą być 
ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w ustawie budżetowej. 
Natomiast jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane 
do dokonania wydatków zgodnie z przepisami, dotyczącymi poszcze-
gólnych rodzajów wydatków, a także w sposób celowy, oszczędny, 
w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zo-
bowiązań oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. 
Wydatkowanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych może 
być dokonywane wyłącznie zgodnie z procedurami zawartymi w umo-
wie międzynarodowej lub innymi procedurami obowiązującymi przy 
ich wykorzystywaniu. Natomiast wydatkowania zmierzającego do 
realizacji zadań, dokonywać może ogół podmiotów, chyba że ustawy 
stanowią inaczej. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych 
sprawuje nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi 
pod względem zgodności z prawem, efektywności i celowości go-
spodarowania. Podkreślenia wymaga wspomniana wcześniej zasada 
celowego wydatkowania środków publicznych.

inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicz-
nym i płynnością, a także płatności związane z udziałami Skarbu 
Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych (Dz.U. nr 
157, poz. 1240 ze zm.). Oznacza to, że a contrario wydatkami pu-
blicznymi są pozostałe wypłaty środków publicznych nie mieszące 
się w katalogu rozchodów. Wydatki bowiem charakteryzują się, jak 
zostało to wcześniej wskazane, redystrybucją definitywną. Wobec 
tego, regulacja ustawodawcy w zakresie rozchodów powoduje ja-
sność w zakresie budżetu. Mając to na uwadze należy wskazać, że 
wydatki publiczne mają podwójną naturę: ekonomiczną i prawną. 
Ekonomiczny aspekt odnosi się to faktu, że w wyniku wydatko-
wania środków publicznych wykorzystana zostaje część produktu 
krajowego brutto na zadania odnoszące się do potrzeb społeczeń-
stwa jako takiego, a także na cele wynikające z polityki społecznej 
i gospodarczej państwa. Prawny charakter wydatków publicznych 
znajduje wyraz w realizacji funkcji, celów i zadań władz publicznych, 
wynikających z przepisów prawa i programów polityki oraz planów 
finansowych sektora finansów publicznych (Kosikowski 2011: 108). 

Rodzaje wydatków publicznych

Wydatki publiczne można kategoryzować ze względu na różne 
kryteria, co uwidacznia zwłaszcza literatura przedmiotu. Kluczowe 
znaczenie, zwłaszcza praktyczne, mają klasyfikacje ujmujące relacje 
zachodzące pomiędzy wydatkami a zadaniami, które są przez nie re-
alizowane. Ponadto istotny też jest podział wydatków ze względu na 
jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które odpo-
wiadają za poszczególne wydatki. Należy jednak wskazać, że podziały 
proponowane przez różnych przedstawicieli doktryny zachodzą na 
siebie (Kosikowski 2005: 257). Cezary Kosikowski dokonuje podzia-
łów, biorąc pod uwagę różne kryteria. Z uwagi na kryterium celu, 
wyróżnia: wydatki kulturalne, socjalne, edukacyjne, administracyjne, 
zdrowotne, gospodarcze, związane z obronnością i bezpieczeństwem 
publicznym. Ze względu na przeznaczenie przedmiotowe wydatków: 
na inwestycyjne i bieżące. Z uwagi na charakter ekonomiczny: od-
płatne i nieodpłatne. Z uwagi na tytuł prawny: na publiczne i pry-
watne. Mając na względzie formę prawną: na płace, zasiłki, renty, 
emerytury, stypendia, odszkodowania, dotacje, subwencje, zapłaty za 
roboty, dostawy i usługi. Z uwagi na czas i wysokość: na stałe i zmien-
ne oraz sztywne i pozostałe. Ze względu na organizację wypłaty: na 
budżetowe i pozabudżetowe oraz państwowe i samorządowe. Innej 
klasyfikacji dokonuje A. Wernik, który jako kryteria przyjmuje wpływ 
na stan majątku publicznego, powiązanie z ostatecznym wykorzysta-
niem produktu krajowego brutto, powtarzalność w czasie, wpływ na 
bilans płatniczy, charakter związku z zadaniami państwa i przeznacze-
nie (Wernik 2011: 37). 

Biorąc pod uwagę wpływ na stan majątku publicznego wyróż-
niamy wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, które objawiają się 
w budowie obiektów trwałych albo nabyciu aktywów finansowych. 
Kryterium powiązania z ostatecznym wykorzystaniem produktu krajo-
wego brutto sprowadza się do wyszczególnienia wydatków realnych, 
wynikających z zakupów towarów i usług przez jednostki sektora 
publicznego oraz wydatków transferowych będących świadczeniami 
pieniężnymi kierowanymi do innych jednostek m.in. w formie zasił-
ków i dotacji. Mając na uwadze kryterium wpływu na bilans płatni-
czy, można wyróżnić wydatki krajowe oraz zagraniczne. Ze względu 
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właściwego wykorzystania dotacji. Cechą charakteryzującą dotacje 
jest również podstawa prawna ich udzielenia tj. ustawa albo umo-
wa międzynarodowa.  Mając powyższe na uwadze dotację można 
zdefiniować jako wydatek publiczny dokonywany jednostronnie,  
w sposób władczy, nieodpłatnie, bezzwrotnie, ponoszony w ściśle 
określonej wysokości (Miemiec 2010: 345). Ponadto, jak podkreśla 
się w literaturze, dotacje mają spełniać cele zbiorowe, a nie indywi-
dualne (Dębowska-Romanowska 2010: 125). Mimo że dotacje doko-
nywane są jednostronnie, to nie można mówić o ich jednostronnym 
przysporzeniu. Jednostka sektora finansów publicznych udzielająca 
dotacji uzyskuje bowiem pewien rodzaj „korzyści”, polegający na 
wykonaniu swych zadań publicznych, w możliwie najpełniejszym 
zakresie i o możliwie najlepszym standardzie – bez angażowania 
bezpośredniego własnego aparatu organizacyjnego (Dębowska-
-Romanowska 2010: 125). Ustawa o finansach publicznych doko-
nuje podziału dotacji na celowe, przedmiotowe i podmiotowe. Te 
pierwsze polegają na przekazaniu podmiotowi środków w określonej 
wysokości, w celu finansowania lub dofinansowania zadań, inwesty-
cji bądź przedsięwzięć. W artykule 127 ustęp 1 u.f.p. wskazano, że 
dotacje celowe przeznacza się m.in. na realizację: zadań z zakresu 
administracji rządowej, innych zadań realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego, ich zadań bieżących, zadań z zakresu me-
cenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez inne jednostki niż 
jednostki samorządu terytorialnego, zadań zleconych do realizacji 
organizacjom pozarządowym, czy też kosztów realizacji inwestycji.  
Należy zaznaczać, że także w innych ustawach niż ustawa o finan-
sach publicznych, uregulowane są dotacje celowe.  Niezależnie od 
tego, dotacje celowe charakteryzują się tym, że mają za przedmiot 
finansowanie lub dofinansowanie w całości zdania publicznego, któ-
re beneficjentowi zostało przekazane bądź też uzyskał to zadanie do 
realizacji na zasadzie przejęcia. Możliwość uzyskania dotacji łączy się 
również z zawarciem umowy o jej udzielenie, które poprzedzone jest 
zaplanowaniem określonej kwoty w budżecie. Umowa o udzielenie 
dotacji jest również cechą wyróżniającą dotacje celowe na tle po-
zostałych.

Dotacje przedmiotowe dedykowane są na dopłaty do określo-
ny rodzajów wyrobów lub usług, jeśli wpływy z tych wyrobów bądź 
usług nie równoważą się z kosztami ich wytworzenia lub świad-
czenia. Dotacje przedmiotowe mogą być również rekompensatą 
za utraconą ekspektatywę (Gonet 2013: 10). Zgodnie z artykułem 
130 ustęp 2 u.f.p. mogą być one udzielane na podstawie odręb-
nych ustaw oraz przepisów Unii Europejskiej. Do przykładów moż-
na zaliczyć m.in. dopłaty z budżetu państwa dla operatora usług 
pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem  
i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu  
z opłat pocztowych – artykuł 33 Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 
roku – Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 189, poz. 
1159 ze zm.), czy też dotacje przedmiotowe dla samorządowego za-
kładu budżetowego, do kwoty nie większej niż 50% kosztów jego 
działalności – artykuł 15 ustęp 3 punkt 1 w związku z ustępem 6 
u.f.p. Cechą odróżniającą dotacje przedmiotowe od analizowanych 
kolejno dotacji podmiotowych jest ich kalkulowanie według stawek 
jednostkowych.

Dotacje podmiotowe natomiast to, zgodnie z artykułem 131 
u.f.p., środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie lub  
w umowie międzynarodowej, wyłącznie na dofinansowanie działal-

Powinna być ona rozumiana jako zapewnienie adekwatności 
pomiędzy celami danej jednostki, a dokonywanymi wydatkami. Po-
nadto, powinno to nastąpić z uwzględnieniem optymalizacji zasto-
sowanych metod i środków (zasada skuteczności). Przepisy wskazu-
ją  jednak, że jednostki dysponujące środkami zobowiązane są do 
poszukiwania takiego sposobu finansowania zadań, który możliwie 
najbardziej efektywnie zagospodaruje środki publiczne (zasada efek-
tywności). Niewątpliwie należy zaznaczyć, że nie oznacza to dążenia 
do pożądanych efektów przy możliwie najmniejszych nakładach, co 
skądinąd byłoby bardziej logiczne. Analiza przepisów dostarcza jed-
nak wniosek, że ustawodawca zmusza niejako do formułowania kry-
teriów oceny dokonywanych wydatków i badania różnych sposobów 
przedstawionych przed sobą celów. Wynika zatem z tego obowiązek 
jednostki dysponującej środkami do szczegółowego rozważenia, 
czy można wykonać określone zadanie publiczne za pomocą innych  
i mniej kosztownych metod.

Formy prawne wydatków budżetu państwa 

Zgodnie z artykułem 112 ustęp 1 u.f.p. wydatki budżetu państwa 
przeznaczone są w szczególności na: funkcjonowanie organów wła-
dzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kon-
troli i ochrony prawa oraz sądów i trybunałów, zadania wykonywane 
przez administrację rządową, subwencje ogólne dla jednostek samo-
rządu terytorialnego, dotacje dla jednostek samorządu terytorialne-
go, wpłaty do budżetu Unii Europejskiej, subwencje dla partii poli-
tycznych, dotacje na zadania określone odrębnymi ustawami, obsłu-
gę długu publicznego, wkład krajowy na realizację programów finan-
sowanych z udziałem środków europejskich lub środków. Wydatki 
budżetu państwa dzielą się natomiast zgodnie z artykułem 124 u.f.p. 
na  następujące grupy wydatków: dotacje i subwencje, świadczenia 
na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące jednostek budżetowych, 
wydatki majątkowe, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa, wy-
datki na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2, w tym wydatki budże-
tu środków europejskich, a także środki własne Unii Europejskiej. 
Najistotniejsze znaczenie mają subwencje oraz dotacje. Ich charakter 
prawny przejawia się w tym, że posiadają znamiona wydatków mają-
cych na celu dalszy podział na zadania dedykowane potrzebom zbio-
rowym, a nie jednostkowym, mimo że ich ostatecznymi adresatami 
są osoby fizyczne i podmioty prawne (Dębowska-Romanowska 2010: 
124-125). Artykuł 126 ustawy o finansach publicznych zawiera defi-
nicje dotacji wskazując, że są to podlegające szczególnym zasadom 
rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych, przeznaczo-
ne na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw 
lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowa-
nie realizacji zadań publicznych. Ustawodawca wprowadza zatem 
zamknięty krąg podmiotów mogących udzielić dotacji. Natomiast 
środki pochodzące z dotacji mogą być dysponowane do szerokiego 
katalogu podmiotów m.in. jednostek sektora finansów publicznych, 
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, a także osób fizycznych. 
Środki stanowiące dotacje podlegają szczególnym zasadom rozlicze-
nia. Polega to na przyznaniu dotacji z uwagi na określony z góry cel, 
z zaznaczeniem sposobu jej wykorzystania. Po stronie odbiorcy tj. 
beneficjenta rodzi się obowiązek rozliczenia i udokumentowania 
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mowa o dopłatach do leków, które możliwe są z uwagi na działal-
ność aptek, czy też zasiłki rodzinne otrzymywane przez podmioty 
od zakładów pracy. Specyficzny charakter mają wydatki kierowane 
do podmiotów w sposób pośredni. Następuje to bowiem na zasa-
dzie kredytowania instytucji publicznych, ponieważ podmioty po-
średniczące najpierw świadczą  na rzecz podmiotów uprawnionych,  
a dopiero później otrzymują zwrot ze środków publicznych. Zakres 
podmiotowy osób upoważnionych do świadczeń bądź też mogących 
się o nie starać wynika z innych ustaw niż ustawa o finansach pu-
blicznych. Do form wydatków publicznych należą również wydatki 
bieżące jednostek sektora publicznego, które w myśl artykułu 124 
ustęp 2 u.p.f. obejmują: wynagrodzenia i uposażenia osób zatrud-
nionych w państwowych jednostkach budżetowych oraz składki na-
liczane od tych wynagrodzeń i uposażeń, zakupy towarów i usług, 
koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem 
jednostek budżetowych i realizacją ich statutowych zadań, koszty 
zadań zleconych do realizacji jednostkom zaliczanym i niezalicza-
nym do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem organizacji 
pozarządowych . Wyżej wymieniony katalog można pogrupować na 
takie wydatki, które mają charakter osobowy (np. wynagrodzenia), 
charakter rzeczowy (np. wydatki na zakup towarów) oraz pozostałe 
wydatki (np. podatki obciążające jednostki sektora finansów publicz-
nych). Ich wspólną cechą jest bezpośredniość, a mianowicie wydatki 
te są kosztem działania sektora finansów publicznych i jednocześnie 
ich brak uniemożliwiałby funkcjonowanie administracji. Jak podkre-
śla się w literaturze „największym problemem związanym z wydat-
kami bieżącymi jednostek sektora finansów publicznych jest to, że 
mają one tendencję do odrywania się od zadań, którym powinny 
służyć. Wyraźnie widoczna jest skłonność do tego, by za podsta-
wowe uzasadnienie dokonywania wydatków bieżących uznawać 
„utrzymanie funkcjonowania jednostki” – oznacza to, że działanie 
administracji staje się celem samym w sobie, jednostka wygrywa 
ze swoimi zadaniami” (Malinowska-Misiąg, Misiąg 2014: 560-570). 
Remedium na ten problem zdaje się być powiazanie wydatków na 
bieżące działanie jednostek sektora publicznego z zadaniami, któ-
re winny być wykonane oraz rozliczenie ich wykonania. Następną 
formą wydatków uregulowanych przez ustawodawcę są wydatki na 
obsługę długu Skarbu Państwa i obejmują w szczególności wydatki 
budżetu państwa z tytułu oprocentowania i dyskonta od skarbowych 
papierów wartościowych, oprocentowania zaciągniętych kredytów 
i pożyczek oraz wypłat związanych z udzielonymi przez Skarb Pań-
stwa poręczeniami i gwarancjami, a także koszty związane z emisją 
skarbowych papierów wartościowych. Ustawodawca wskazał jedynie 
katalog przykładowych wydatków. Należy jednak zwrócić uwagę, że 
do wydatków publicznych zaliczamy jedynie płatności odsetkowe 
bez spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Wydatki na obsługę 
długu publicznego nie mają charakteru elastycznego, co oznacza, że 
muszą być poniesione w określonej kwocie i terminie. Nie mają one 
jednak charakteru całkowitego, ponieważ wysokość kwoty może być 
moderowana z uwagi na zaciągnięte kredyty lub emitowane papiery 
wartościowe w walutach obcych. Stąd też odsetki od zobowiązań 
będą uzależnione od kursu złotego do właściwej zobowiązaniu walu-
ty. Podobnie będzie, jeśli zaciągnięte zostaną kredyty lub emitowane 
papiery wartościowe według zmiennej stopy procentowej. Wydatki 
na obsługę długu Skarbu Państwa mają szczególny status w odróż-
nieniu do pozostałych.

ności bieżącej w zakresie określonym w odrębnej ustawie lub umo-
wie międzynarodowej. Oznacza to, że nie może być ona wydatko-
wana na inwestycje. Możliwość uzyskania dotacji powodowana jest 
sprecyzowaniem w odrębnych ustawach podmiotów upoważnionych 
do jej otrzymania. Wynika z tego, że podmiot nie jest zobowiązany 
do spełnienia innych warunków, zwłaszcza zawarcia umowy. Uzy-
skanie dotacji wiąże się tylko ze złożeniem wniosku przez podmiot 
upoważniony. Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że już 
pobieżna analiza przepisów dotyczących dotacji pozwala na stwier-
dzenie, że regulacja ta jest rozbudowana i unormowana w wielu 
aktach prawnych. Pomimo tego, nie ma ona charakteru pełnego, 
ponieważ zauważyć można brak przepisów, które dawałaby możli-
wość udzielania dotacji pod tytułem ogólnym na realizacje zadań, 
do których wykonywania zobowiązane są jednostki sektora finansów 
publicznych. Ponadto, ustawa o finansach publicznych nie reguluje 
kwestii dotyczących planowania środków na udzielenie dotacji, czy 
też warunków wykorzystania dotacji oraz kwestii zwrotu i cofnięcia 
dotacji. W kwestii subwencji warto zauważyć, że ustawodawca nie 
zdefiniował jej pojęcia. Wskazał natomiast w artykule 112 u.p.f., że 
wydatki z budżetu państwa przeznaczone są na subwencje ogólne 
dla jednostek samorządu terytorialnego oraz subwencje dla par-
tii politycznych.  Ten pierwszy rodzaj subwencji również nie został 
zdefiniowany ani w ustawie o finansach publicznych, ani w ustawie  
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego . Nie ulega jednak 
wątpliwości, że subwencje ogólne są nie tylko wydatkiem budżetu 
państwa, ale również mieszczą się w kategoriach dochodu budżetu 
jednostek samorządu terytorialnego, co wynika z artykułu 167 ustęp 
2 Konstytucji RP. Ponadto, jej cechą charakterystyczną jest brak wska-
zania ściśle określonego celu, na który mają być przeznaczone środki. 
W odróżnieniu od dotacji, na podstawie artykułu 167 ustęp 2 Kon-
stytucji RP można żądać wypłaty kwoty subwencji w określonej wy-
sokości i terminie, i to niezależnie od tego, czy w ustawie o finansach 
publicznych można znaleźć bezpośrednie źródło roszczenia. Ponadto, 
żądania tego można dochodzić na drodze prawnej. Ze względu na 
to, że nie ma ściśle określonego celu przeznaczenia kwoty subwen-
cji, umożliwia to jednostkom samorządu terytorialnego finansowa-
nie zadań dla niej właściwych. „Subwencja ogólna przypada tylko 
jednostkom samorządu terytorialnego z tego tytułu, że uczestniczą  
w sprawowaniu władzy publicznej, tj. realizują część zadań publicz-
nych. Subwencji ogólnej przypisuje się także funkcję równoważącą 
budżety poszczególnych samorządów” (Felczak-Bogucka 2014: 100-
110). Należy zauważyć, że subwencja ogólna składa się z kilku czę-
ści składowych, różnych dla właściwych szczebli samorządu. Dwie 
pierwsze: wyrównawcza i równoważąca charakterystyczne są dla 
gmin i powiatów, a w przypadku województw mowa jest o regio-
nalnej. Niemniej jednak, ustala się je w oparciu o zobiektywizowane 
zasady właściwe dla poszczególnych szczebli jednostek samorządu 
terytorialnego. Część trzecia, oświatowa, jest ustalana w ten sam 
sposób, dla każdej z jednostek samorządu terytorialnego. Kolejną 
formą wydatków publicznych są świadczenia pieniężne na rzecz lud-
ności. Zgodnie z artykułem 124 ustęp 2 u.p.f. obejmują one wydatki 
budżetu państwa, kierowane na podstawie odrębnych przepisów, 
bezpośrednio lub pośrednio do osób fizycznych, a niebędące wyna-
grodzeniem za świadczoną pracę. Mają one charakter nieodpłatny 
i bezzwrotny. Jak wynika z przepisu mogą one być kierowane bez-
pośrednio, jak w przypadku emerytur, jak również pośrednio, gdy 
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zalicza się również odsetki i kary za nieterminowe lub nieprawidłowo 
naliczone płatności.

Podsumowanie 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że problematyka 
prawna wydatków publicznych jest zróżnicowana i wieloaspektowa. 
Pomijając kwestie ekonomiczne wydatków publicznych, które wyma-
gałby odrębnej analizy, aspekty prawne również mają ogromne zna-
czenie. Wydatki zostały przez ustawodawcę podzielone na określone 
grupy według kryterium przeznaczenia. Każda z nich została omó-
wiona w artykule, co skutkuje wnioskiem, iż ich zbyt zróżnicowany 
charakter (nadmierna regulacja bądź jej brak), czasami nieracjonalny 
oraz powiązany z tym szeroki zakres instytucjonalny (budżet pań-
stwa, budżety samorządowe) sprawia, iż nie ułatwia to badania skut-
ków i dokonywania odpowiednich analiz na gruncie ekonomicznym. 
Wprost przeciwnie, trudność w stosowaniu regulacji, zwłaszcza sto-
pień skomplikowania, powodują, że zasady przejrzystości i jawności 
finansów publicznych nie są realizowane w wystarczającym stopniu.

Z uwagi natomiast na przyjęty w Konstytucji RP bardzo szeroki 
zakres zadań publicznych, polski system finansów publicznych nie 
jest w stanie udźwignąć wydatków publicznych w takich rozmiarach, 
co wynika z ekonomicznych analiz. Stąd też, z prawnego punktu wi-
dzenia, ogromną rolę odgrywają omówione zasady wydatkowania,  
w których ustawodawca zobowiązuje jednostki sektora publicznego 
do dokonywania ich w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem 
zasad skuteczności i efektywności.
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Przesądza o tym regulacja w artykule 165 ustęp 1 u.f.p., która 
przyznaje pierwszeństwo wydatkowania przed innymi wydatkami bu-
dżetowymi . Ich szczególny charakter powoduje, że należy rozwiązać 
rodzący się na gruncie artykułu 124 u.f.p. problem terminologiczny.  
Wynika on bowiem z faktu, że ustawa o finansach publicznych po-
sługuje się w tym przypadku terminem wydatków na obsługę długu 
Skarbu Państwa, a w innym miejscu mowa o wydatkach na obsługę 
długu publicznego. Niewątpliwie mają one inny zakres podmiotowy, 
ponieważ dług publiczny obejmuje szerszy zakres sektora finansów 
publicznych. Wydatki np. związane z oprocentowaniem kredytów 
zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie należą 
do wydatków na obsługę Skarbu Państwa. Pomijając w tym zakresie 
szczegółową analizę wypada zaznaczyć, że nie znajduje się uzasad-
nienia do posługiwania się na gruncie ustawy o finansach publicz-
nych dwoma rodzajami zadłużenia publicznego. 

Kolejną formą wydatków przewidzianych przez ustawodawcę 
są wydatki majątkowe, które zakresem obejmują wydatki na zakup  
i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe-
go, a także wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budżeto-
wych oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosz-
tów inwestycji realizowanych przez inne jednostki. Ta druga grupa 
wydatków ma szczególny charakter, ponieważ nie ulega wątpliwości, 
że sektor finansów publicznych nie będzie prawidłowo funkcjono-
wał bez właściwie zaplanowanych i zrealizowanych inwestycji. Należy 
podkreślić, że ich realizacja nie powoduje wzrostu dochodów, po-
nieważ nie są one podejmowane w tym celu. Nie można zasadniczo 
oczekiwać, by wybudowana droga spowodowała korzyści w postaci 
dochodów. Ich realizacja motywowana jest efektywniejszym wykony-
waniem zadań publicznych oraz, by obywatele odnosili z tego tytułu 
satysfakcję (Malinowska-Misiąg, Misiąg 2014: 560-570). Źródłem ko-
niecznym, by móc inwestować są podatki, dlatego rozmiar realizacji 
inwestycji powinien uwzględniać ograniczenia finansowe, zwłaszcza, 
że ich wpływ na stan finansów publicznych jest ogromny. Wynika to 
bowiem z ich kosztowności, co determinuje zmniejszenie środków 
na realizację zadań bieżących. Ponadto, może to powodować zwięk-
szenie bieżących kosztów eksploatacyjnych. 

W literaturze podkreśla się, że wydatki inwestycyjne powinny 
być planowane jako wydatki na konkretne zadania, a nie jako środki 
przeznaczone na „inwestycje jako takie”. W budżecie państwa za-
sada ta została formalnie ujęta w artykule 115 ustęp 1 u.f.p. naka-
zującym, by inwestycje wieloletnie, czyli inwestycje finansowane 
lub dofinansowywane z budżetu państwa, których: okres realizacji 
przekracza rok budżetowy albo wartość kosztorysowa jest wyższa 
od kwoty określonej przez Ministra Finansów w rozporządzeniu 
określającym szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowania ma-
teriałów do projektu ustawy budżetowej, ujmowane były w wykazie 
stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej (Malinowska-Misiąg, 
Misiąg 2014: 560-570). Ostatnią formą prawną wydatków, zgodnie  
z artykułem 125 u.f.p., są środki własne Unii Europejskiej, które 
ujmuje się w ustawie budżetowej, w wysokości ustalonej, w toku 
procedury budżetowej Unii Europejskiej. Do środków własnych 
Unii Europejskiej zalicza się udział we wpływach z ceł, opłat rolnych 
i cukrowych, środki obliczone na podstawie podatku od towarów 
i usług, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Euro-
pejskiej, środki obliczone na podstawie wartości rocznego dochodu 
narodowego brutto. Ponadto, do środków własnych Unii Europejskiej 
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This article deals with issues of financial law and banking 
law. The aim of this article is to present the issue of obtaining 
financial information from financial institutions which in the 
course of tax proceedings becomes evidence. This issue due to 
the interference of the tax authorities into the private sphere of 
the taxpayer is controversial and is questioned. However, giv-
en the open catalog of evidence tax information is important 
evidence that contributes to the issue of a tax case. In addition, 
a major issue in obtaining such information is the banking se-
crets. Therefore, this issue deserves an in-depth analysis with 
the basis of judicial decisions, tax authorities and doctrine.

Keywords: tax information, financial institutions, evidence, tax 
proceedings, banking secrets.

Niniejszy artykuł dotyczy zagadnienia z zakresu prawa finan-
sowego i prawa bankowego. Celem artykułu jest przedstawienie 
problematyki pozyskiwania od instytucji finansowych określonych 
informacji, które na potrzeby prowadzonego postępowania podat-
kowego stają się dowodami w sprawie. Kwestia ta, ze względu na 
ingerencję organów podatkowych w sferę prywatną podatnika, 
budzi kontrowersje i poddawana jest pod wątpliwość. Niemniej, 
biorąc pod uwagę otwarty katalog dowodów, to informacje podat-
kowe są istotnymi dowodami, które przyczyniają się do wydania 
stosownego rozstrzygnięcia w danej sprawie podatkowej. Ponadto, 
istotną kwestią w pozyskiwaniu takich informacji jest przestrzega-
nie przez instytucje finansowe tajemnicy bankowej. Dlatego pro-
blematyka ta zasługuje na dogłębną analizę, mając za podstawę 
rozstrzygnięcia judykatury, organów podatkowych i doktrynę.

Słowa kluczowe: informacje podatkowe, instytucje finansowe, do-
wody, postępowanie podatkowe, tajemnica bankowa.
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Postępowanie dowodowe stanowi nieodzowny element postę-
powania podatkowego, a podstawowymi narzędziami wpływającymi 
bezpośrednio na stosowne rozstrzygnięcie są dowody. Z uwagi na 
celowość i zasadność postępowania dowodowego wydaje się, że jest 
to najistotniejszy etap postępowania. Dlatego tak ważne jest wyczer-
panie wszelkich prawnie dostępnych metod dowodzenia określonych 
faktów oraz wyciągnięcie na ich podstawie odpowiednich wniosków. 
Meritum postępowania dowodowego stanowi ustalenie rzeczywiste-
go stanu faktycznego w kontekście określonej normy prawnopodatko-
wej. Zatem nie jest ono celem samym w sobie, ale stanowi poszuki-
wanie odpowiedzi czy w danym stanie faktycznym sytuacja podatnika 
podpada, czy też nie, pod hipotezę określonej normy materialnego 
prawa daninowego (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  
z dnia 29 września 2011 roku, sygn. akt I FSK 1476/10; wyrok Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2013 
roku, sygn. akt I SA/Bd 309/13). Organ podatkowy ma obowiązek 
wszczynania wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego usta-
lenia i wyjaśnienia stanu faktycznego. Sprowadza się to do zebrania 
oraz wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego, a także 
dokonania jego oceny zgodnie z przepisami prawa, z wykorzystaniem 
zasad logiki i doświadczenia życiowego (Staniszewski 2011: 146). 

Zgodnie z ogólnie przyjętą doktrynalną definicją przez dowód 
należy rozumieć środek, który służy do wykazania prawdziwości 

okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia danej sprawy (Encyklo-
pedia Popularna PWN 1999: 183). Natomiast, w myśl uregulowań 
ordynacji podatkowej, jako dowód należy dopuścić wszystko, co 
może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne  
z prawem (artykuł 180 § 1, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Or-
dynacja podatkowa, dalej: ordynacja podatkowa). Ponadto wskaza-
ny jest ich przykładowy katalog (artykuł 181 ordynacji podatkowej).  
W związku z tym, organy mają prawo wykorzystywać wszelkie źródła 
prawdziwych informacji umożliwiających dowodzenie, czy dana oko-
liczność miała miejsce (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z dnia 24 lipca 2014 roku, sygn. akt I FSK 1242/13). Uregulowania 
nie dopuszczają jednak dowolnego modyfikowania dowodów, na 
przykład przez ich zastępowanie, ale istnieje ewentualność zwe-
ryfikowania danego środka dowodowego przez inny (Staniszewski 
2011: 148). Ponadto, pomiędzy dowodami nie zachodzi żadna hie-
rarchiczność i mogą podlegać weryfikacji w każdej fazie postępo-
wania podatkowego (Kulicki 2012: 2). Wynika to z zasady równej 
mocy środków dowodowych, w myśl której inny dowód nie może 
powodować większej pewności o faktach, od każdego innego moż-
liwego do przeprowadzenia i niesprzecznego z przepisami prawa 
(Suwaj 2008: 204).

Mając na uwadze otwarty katalog dowodów w postępowaniu 
daninowym, instytucje finansowe stanowią istotne źródło informacji 
podatkowych, gdyż są podmiotami posiadającymi największą wie-
dzę o zasobach finansowych podatników.
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zostać nałożony na podatnika, jeżeli nie przewidują tego przepisy 
prawa (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 
1997 roku, sygn. akt SA/Po 1459/96). Zasada ta posiada swoje roz-
winięcie i uszczegółowienie w powinności organu, co do zebrania 
oraz wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego 
(artykuł 187 ordynacji podatkowej). Jej realizacja wiąże się z ustawo-
wym wymogiem dopuszczenia za dowód wszystkiego, co może przy-
czynić się do wyjaśnienia sprawy, pod warunkiem braku sprzecz-
ności z prawem (Małecki 2011: 435). W świetle tych uregulowań 
organ, z jednej strony jest uprawniony, a z drugiej zobowiązany do 
prowadzenia postępowania dowodowego w niezbędnych ramach ku 
dokładnemu wyjaśnieniu rzeczywistego stanu (Wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2014 roku, sygn. akt I FSK 
577/13). Warto dodać, że zasada ta stanowi ideał aksjologiczny, do 
którego należy dążyć w toku postępowania (Wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2010 roku, sygn. 
akt I SA/Łd 1032/09). 

Informacje pozyskane od instytucji finansowych można zaliczyć 
do kategorii dowodów o charakterze rzeczowym. Są one istotnym 
nośnikiem danych, które potwierdzają zaistnienie konkretnych zda-
rzeń faktycznych. Odzwierciedlają w sposób miarodajny wszelką 
aktywność podatnika, która musi zostać wykazana w celach na-
stępczej procedury opodatkowania. Dokonując szczegółowej ana-
lizy dowodów rzeczowych, informacje z instytucji finansowych są 
dowodami charakteryzującymi się tym, że ich pozyskiwanie przez 
organy podatkowe odbywa się w ramach wykonywanych przez nie 
ustawowych zadań. Odgrywają one kluczową rolę w przebiegu po-
stępowania dowodowego, w odniesieniu do kontroli prawidłowości 
i celowości, w realizacji zobowiązań podatkowych.

Wezwanie do przekazania informacji od instytucji finanso-
wych uzależnione jest od uprzedniego pisemnego żądania, które 
zostało wystosowane przez upoważniony do tego organ podatkowy 
(artykuł 182 § 1 ordynacji podatkowej). Udzielenie ich następuje 
nieodpłatnie (artykuł 182 § 5 ordynacji podatkowej) i mogą zostać 
przekazane w postaci elektronicznej (artykuł 182 § 6 ordynacji 
podatkowej). Ze stosownym żądaniem sporządzenia oraz przeka-
zania informacji upoważniony organ podatkowy może wystąpić, 
po uprzednim wezwaniu do udzielenia informacji z danego za-
kresu albo po uprzednim upoważnieniu tego organu przez podat-
nika do wystąpienia o przekazanie danych informacji, gdy strona 
w wyznaczonym terminie nie udzieliła informacji, nie upoważniła 
organu podatkowego do wystąpienia do instytucji finansowych  
o przekazanie informacji lub też udzieliła informacji wymagających 
uzupełnienia lub porównania z informacjami pochodzącymi z in-
stytucji finansowej (artykuł 183 ordynacji podatkowej). W związku  
z tym, można wyróżnić trzy drogi procesowe  uzyskania informacji, 
będącej środkiem dowodowym z dokumentu: poprzez stosowne 
wezwanie, udzielenie zgody podatnika na wystąpienie organu do 
instytucji finansowej o uzyskanie informacji lub samodzielne żąda-
nie organu przy bierności podatnika w zakresie postępowania do-
wodowego (Bielecki, Ruczkowski 2013: 110).

Ochrona informacji podatkowych

Żądanie udzielenia informacji od instytucji finansowych zwią-
zane jest nierozerwalnie z problemem ingerencji organów admini-

Jednakże uzyskiwanie niniejszych informacji stanowi jedną  
z najbardziej kontrowersyjnych oraz poddawanych pod wątpliwość 
kwestii, co do uprawnień organów administracji podatkowej (Rut-
kowski 2014: 58 i następne), bowiem ujawnienie informacji stano-
wi głęboką ingerencję w prawo do prywatności podatnika (Wojdal 
2014: 211), czyli obejmuje przestrzeń otaczającą człowieka, to co 
posiada, czy to co poszczególnemu człowiekowi przysługuje (Kac-
przyk 2008: 13). 

Informacje podatkowe dowodami  
w postępowaniu podatkowym

Dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być informa-
cje uzyskane od ustawowo wskazanych instytucji finansowych. Na 
mocy przepisów prawnopodatkowych są to banki, zakłady ubezpie-
czeń, fundusze inwestycyjne, dobrowolne fundusze emerytalne, 
banki prowadzące działalność maklerską w zakresie prowadzonych 
indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabez-
pieczenia emerytalnego, a także domy maklerskie oraz spółdzielcze 
kasy oszczędnościowo-kredytowe (artykuł 182 § 2 ordynacji podat-
kowej). Natomiast zakres przedmiotowy sporządzanych i przeka-
zywanych informacji opiera się na ich pięciu kategoriach. Pierwszą  
z nich są posiadane rachunki bankowe lub rachunki oszczędno-
ściowe, ich liczba, obroty i stany. Drugą są posiadane rachunki 
pieniężne lub rachunki papierów wartościowych, ich liczba, obroty  
i stany. Trzecią kategorią są zawarte umowy kredytowe lub umowy 
pożyczek pieniężnych oraz umowy. Do czwartej należą nabyte za 
pośrednictwem banków akcje Skarbu Państwa lub obligacje Skarbu 
Państwa, a także obrót tymi papierami wartościowymi. Piątą kate-
gorią jest obrót wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowy-
mi lub innymi papierami wartościowymi (artykuł 182 § 1 ordynacji 
podatkowej).

Możliwość wystąpienia do instytucji finansowej o informację 
przewidziana jest w momencie tak zwanej ostateczności, czyli w 
przypadku, gdy z dowodów zgromadzonych w toku postępowania 
podatkowego wynika potrzeba ich uzupełnienia lub porównania 
z informacjami będącymi już w posiadaniu organu podatkowego. 
Oznacza to de facto, iż strona w toku postępowania nie udzieliła 
informacji w sposób wystarczający dla prawidłowego rozstrzygnię-
cia danej sprawy. Przy tym należy podkreślić zależność dwóch za-
sad obowiązujących w postępowaniu dowodowym, czyli zasadę 
prawdy obiektywnej i zasadę zupełności postępowania dowodo-
wego. Wedle ich interpretacji, organ podatkowy zobowiązany jest 
do samodzielnego uzyskania i zgromadzenia materiału dowodo-
wego, aby zadośćuczynić tym zasadom. Jednak, gdy pozyskanie 
danego dowodu uzależnione jest od aktywności podatnika, musi 
zostać on poinformowany o możliwości jego przeprowadzenia 
(Bielecki, Ruczkowski 2013: 109). Procedura pozyskiwania in-
formacji jest jawna dla strony (http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.
nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1FD3A3DB 2017). Zasada prawdy 
obiektywnej określa obowiązek nałożony na organ podatkowy, 
w myśl którego musi on podejmować wszelkie działania mają-
ce na celu skrupulatne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy  
w postępowaniu podatkowym oraz jej załatwienie zgodnie z literą 
prawa (Staniszewski 2011: 15). Wdrożenie i stosowanie zasady spo-
czywa wyłącznie na organie podatkowym. Obowiązek taki nie może 
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21). Jednak, co należy podkreślić, pomimo zapewnienia gwarancji, 
ustawą zasadniczą prawo do prywatności może zostać ograniczone 
w celu zapobiegania naruszeniom zasady sprawiedliwości podatko-
wej oraz ograniczenia skuteczności pobierania podatków. Trybunał 
Konstytucyjny oceniając konstytucyjność dopuszczalności wglądu 
organów podatkowych do tajemnicy bankowej podkreślił, że należy 
uwzględnić cel, dla którego osiągnięcia tajemnica bankowa zosta-
ła ustanowiona. Chodzi przede wszystkich o zapewnienie bezpie-
czeństwa wkładów oraz osób gromadzących środki i dokonujących 
transakcji. Ten zasadniczy cel ochrony tajemnicy bankowej nie jest 
naruszony ani zagrożony poprzez umożliwienie, w uzasadnionych 
przypadkach, organom podatkowym wglądu do informacji objętych 
tajemnicą bankową. Zapoznanie się z nimi nie zamyka postępowania 
w sprawie podatkowej. Stanowi bowiem, jego szczególny etap, gdy 
inne środki dowodowe okazały się niewystarczające dla wyjaśnienia 
wątpliwości, co do poprawności i rzetelności oświadczenia podat-
kowego (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 kwietnia 2000 
roku, sygn. akt K 15/98). Należy przy tym podkreślić, że indywidu-
alne dane pozyskane z instytucji finansowych na mocy uregulowań 
ordynacji podatkowej chronione są tajemnicą skarbową (artykuł 293 
ordynacji podatkowej).

Odmowa instytucji finansowych do udzielenia informacji może 
zostać dokonana, jeżeli żądanie upoważnionego organu podatkowe-
go nie spełnia określonych przepisami prawa wymogów (artykuł 185 
ordynacji podatkowej). W tym kontekście należy zaakcentować fakt, 
że w obecnym porządku prawnym zakres udostępnianych organom 
podatkowym informacji jest bardzo ograniczony. Co więcej, działają-
ce w Polsce banki oraz inne instytucje finansowe mają obecnie szer-
szy obowiązek informacyjny wobec obcych, niż wobec polskich or-
ganów podatkowych. Dlatego też w aktach rangi międzynarodowej 
inkorporujących standard wymiany informacji według wytycznych 
OECD oraz promowanych działań politycznych jednoznacznie wska-
zano, że posiadanie informacji przez instytucję finansową nie może 
być wyłączną przesłanką do odmowy jej udzielenia (http://www.
sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1FD3A3DB 2017).

Podsumowanie

Stosowne rozstrzygnięcie sprawy podatkowej musi mieć opar-
cie w przeprowadzonym uprzednio postępowaniu dowodowym,  
a przesłanki jego podjęcia i przebiegu muszą zostać uzasadnione 
oraz poparte konkretnymi dowodami. Wobec tego, najistotniejsza 
jest nie ilość dowodów, ale jakość i wartość zgromadzonego mate-
riału dowodowego. Bowiem argumenta non numeranda, sed pon-
deranda sunt. Dlatego instytucje finansowe są bogatym źródłem czy 
też nośnikiem informacji na temat wszelkiej aktywności podatnika. 
Z jednej strony pozyskane informacje stanowią gwarancję rzetel-
ności i prawidłowości przy wydawaniu stosownego rozstrzygnięcia,  
z drugiej zaś stanowią instrument prawny w rękach organów admi-
nistracji podatkowej, w walce od uchylania się od płacenia daniny  
i respektowania przepisów prawa podatkowego. 

Wszelka aktywność w postaci pozyskiwania, gromadzenia, 
czy oceniania zebranego w sprawie materiału dowodowego musi 
czynić zadość wszystkim wymogom stawianym przez prawo. Tym 
samym, organ administracji podatkowej, strona i inne podmioty 
biorące udział w postępowaniu, zobowiązane są do wykonywania 

stracji publicznej w sferę majątkową obywatela. W doktrynie wie-
lokrotnie poruszano to zagadnienie, w kontekście dopuszczalności 
zastosowania niniejszego wezwania w demokratycznym państwie 
prawa (Zalcewicz, Domska 2012: 120; Gliniecka 2007b: 124). Na 
mocy przepisów ordynacji podatkowej, upoważniony organ podat-
kowy występując z żądaniem powinien zwracać ponadprzeciętną 
uwagę na zasadę szczególnego zaufania pomiędzy instytucjami 
finansowymi, a ich klientami (artykuł 184 § 1 ordynacji podatko-
wej). Wobec tego wydaje się, że charakter tego dowodu posiada 
swoistą wyjątkowość, gdyż wiąże się bezpośrednio z określonymi 
prawnie tajemnicami, głównie tajemnicą bankową (Bielecki, Rucz-
kowski 2013: 111). Korzystanie z tego nadzwyczajnego środka 
dowodowego dopuszczalne jest tylko z zachowaniem zasady pro-
porcjonalności między stopniem zagrożenia interesu fiskalnego 
państwa, a konstytucyjnym nakazem ochrony życia prywatnego 
(Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 kwietnia 2000 roku, 
sygn. akt K 15/98). Zgodnie z uregulowaniami ustawy zasadniczej 
każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzin-
nego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu 
osobistym (artykuł 47, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 roku, dalej: Konstytucja RP). Tym samym, ujaw-
nianie informacji dotyczących danej osoby może odbywać się wy-
łącznie na podstawie przepisów prawa. Władze publiczne nie mogą 
pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywa-
telach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Na-
tomiast każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych 
dokumentów i zbiorów danych, chyba że zabrania tego ustawa oraz 
każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informa-
cji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny  
z prawem (artykuł 47 Konstytucji RP). 

Tajemnica bankowa w świetle obowiązującego prawa przejawia 
się w tym, iż bank oraz osoby w nim zatrudnione i osoby, za których 
pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe są zobowiązane 
zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje 
dotyczące czynności bankowej, na podstawie której bank tę czyn-
ność wykonuje (artykuł 104 ustęp 1, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 
roku Prawo bankowe). Inaczej mówiąc, tajemnica bankowa może 
być rozumiana jako określone informacje, które objęte są ochroną 
przed dostępem osób trzecich (Żygadło 2011: 18). Ponadto, użyte 
sformułowanie „wszystkie informacje” wskazuje na maksymalizację 
zakresu ochrony tajemnicy bankowej (Płońska 2012: 161). Co wię-
cej, w literaturze przedmiotu istnieje pogląd, że tajemnica bankowa 
w znacznym stopniu pokrywa się z zakresem danych osobowych 
(Mednis 2006: 164). Wobec tego, na podkreślenie zasługuje dwo-
isty charakter tajemnicy bankowej. Mianowicie, z jednej strony jest 
gwarancją ochrony prywatności, zaś z drugiej odnosi się do ochrony 
interesu klienta oraz samej instytucji finansowej. Tym samym, ze 
swej istoty oparta jest na wzajemnym zaufaniu stron tego stosunku 
prawnego (Gliniecka 2007a: 132).

Istota tajemnicy bankowej ma swoje podstawy w prawie do 
prywatności, które chronione są na poziomie konstytucyjnym (arty-
kuł 51 Konstytucji RP), a stopień jej respektowania uznawany jest za 
wyznacznik kultury prawnej społeczeństwa (Dzwonkowski, Zgierski 
2006: 810). Co więcej, istnienie tajemnicy bankowej jest wyrazem 
generalnej, funkcjonującej w sferze bankowości oraz finansów, 
zasady zaufania pomiędzy klientem a bankiem (Przekopiak 1997: 
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ustawowo wskazanych czynności, powinności oraz przestrzegania 
modelu prawidłowego procedowania. Stąd problematyka pozyski-
wania informacji związana jest z ochroną osoby samego podatnika 
i jego sfery prywatnej. Dlatego właśnie istnieją prawne mechanizmy 
ochrony, w postaci tajemnicy bankowej oraz tajemnicy skarbowej. 
Tym samym, przedmiotowe informacje podlegają ochronie zarówno 
na płaszczyźnie instytucji finansowych, jak również w toku samego 
postępowania podatkowego.
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kiedy możemy mówić o uzyskaniu przychodu z tytułu korzystania 
lub rozporządzania prawami autorskimi. Całość omawianych kwestii 
wymaga gruntownego i syntetycznego przeanalizowania, aby móc 
podejmować dalsze rozważania natury teoretycznej.

Koszty uzyskania przychodów – uwagi ogólne

Celem wprowadzenia do poniższych rozważań zaznaczyć nale-
ży, że samo pojęcie kosztów uzyskania przychodów, jako elementu 
podatkowego stanu faktycznego, jest immanentnie związane z po-
datkami dochodowymi. Można uznać, że ten rodzaj podatków jest 
stosunkowo nowy, ponieważ dopiero pod sam koniec XVIII wieku  
w Anglii, został wprowadzony pierwszy podatek dochodowy, o kon-
strukcji podobnej do obecnych podatków dochodowych (Mastalski 
2006: 559). Podstawowym (co do zasady) powodem, dla którego  
w kolejnych państwach zaczęto wprowadzać podatki dochodowe 
była chęć skorygowania nierównomierności opodatkowania, która 
jest uznawana za główny mankament podatków przychodowych. 
Wskazać należy, że z uwagi na to, iż zobowiązanie podatkowe  
w tego rodzajach podatkach powstaje w sposób niezależny od 
rzeczywistych wyników finansowych podatnika, to opodatkowa-
nie tymi daninami może być uznawane za sprzeczne z zasadami 

Piotr Olechowski, Bartłomiej Węgrzyn, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji 
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W przedmiotowym artykule, w jego początkowych częściach, 
omówione zostały kwestie związane z kosztami uzyskania przycho-
dów w ogólności – w tym po krótce wskazano przyczyny, z powodu 
których podatki dochodowe zostały zaimplementowane w kolejnych 
krajach. Na przykładzie kosztów podatkowych nakreślony został 
problem związany z autonomicznym (szczególnie względem prawa 
cywilnego) uregulowaniem przez przepisy podatkowe kwestii do-
tyczących ciężaru dowodzenia. Ponadto poruszone zostały kwestie 
węzłowe, dotyczące tytułowych kosztów autorskich wraz ze wska-
zaniem głównych problemów praktycznych związanych z kalkulacją 
zobowiązania podatkowego, wtedy gdy analizowane przepisy o au-
torskich kosztach podatkowych mają zastosowanie.

Słowa kluczowe: Koszty uzyskania przychodów, podatek dochodo-
wy, utwór, prawa majątkowe autorskie.

Typ artykułu: przeglądowy.
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Wstęp

W ramach przedmiotowego artykułu omawiamy zagadnie-
nie związane z kosztami uzyskania przychodów, ze szczególnym 
uwzględnieniem autorskich kosztów podatkowych. Jest to niewąt-
pliwie tematyka bardzo istotna z punktu widzenia nakłaniania oby-
wateli do pracy twórczej. Poprawne rozumienie zryczałtowanych 
kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% wymaga dokład-
nego przeanalizowania konstrukcji kosztów uzyskania przychodu 
in genere. Ponadto należy zwrócić uwagę na tło historyczne, które 
niejednokrotnie wyjaśnia cel oraz reguły rządzące daną instytucją 
prawną. W artykule rozważamy również problem dotyczący dowo-
dzenia w prawie podatkowym – wraz ze wskazaniem różnych reguł 
rozkładu ciężaru dowodzenia właściwych dla prawa cywilnego oraz 
podatkowego. Poddajemy analizie kwestie węzłowe związane z au-
torskimi kosztami podatkowymi wynikającymi z przepisów szczegól-
nych, którymi w tym przypadku są przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawa autor-
skiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm., dalej: pr. aut.). Rudymen-
tarnym zagadnieniem, nad którym nie sposób się nie pochylić, jest 
problematyka ustalenia kiedy mamy do czynienia z utworem oraz 
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ekonomiczny – podczas gdy jednostki, które poniosły stratę podat-
kową w danym czasie podatku dochodowego w ogóle nie zapłacą  
(w przypadku podatków przychodowych, byłyby one zobowiązane 
do uiszczenia daniny publicznoprawnej mimo braku osiągnięcia 
zysku ekonomicznego). Uwzględnianie zasady zdolności płatniczej 
należy uznać niewątpliwie za jedną w większych przewag podatków 
dochodowych nad przychodowymi – ponieważ ekonomiczna racjo-
nalność opodatkowania jest przestrzegana właśnie dzięki odwołaniu 
się do tej zasady. 

Dowodzenie (postępowanie dowodowe)  
w prawie podatkowym

Jeszcze przed przystąpieniem do rozważań szczegółowych dot. 
„autorskich” kosztów uzyskania przychodów, należy krótko omówić 
problem związany z ustaleniem na kim spoczywa ciężar dowodze-
nia w postępowaniu podatkowym. W tym kontekście szczególnie 
istotne jest zwrócenie uwagi na problem związany z przenoszeniem 
zasad rozkładu ciężaru dowodu właściwych dla prawa cywilnego 
wprost do systemu prawa podatkowego. W pierwszej kolejności 
należy podkreślić, że w prawie podatkowym co do zasady nie ma 
zastosowania reguła zawarta w artykule 6 Ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm., dalej: k.c.) 
– zgodnie z którą „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, 
która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. Co ważne, w systemie 
prawa podatkowego obowiązuje zasada prawdy obiektywnej, którą 
konstytuuje artykuł 122 ordynacji podatkowej – ten przepis stanowi, 
że „w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie 
niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu fak-
tycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym”.  
W konsekwencji, na mocy tego przepisu (jak i artykułu 187 § 1 or-
dynacji podatkowej) to na organie podatkowym (będącym „gospo-
darzem” postępowania podatkowego – Dzwonkowski 2016) będzie 
spoczywać ciężar dowodzenia w znaczeniu formalnym – w przypad-
ku kosztów podatkowych niniejsze będzie przejawiać się w tym, że 
to organ podatkowy będzie miał np. obowiązek ustalenia celowości 
poniesienia konkretnego wydatku (Gil 2010: 25). 

W kontekście relacji pomiędzy przepisami k.c. a przepisami 
podatkowymi zgodzić należy się z W. Nykielem, że skoro zgodnie  
z artykułem 1 k.c. przedmiotem regulacji na gruncie kodeksu cy-
wilnego są stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi  
i osobami prawnymi, a stosunki podatkowo-prawne ze swej istoty 
nie mają charakteru cywilnoprawnego, to artykuł 6 k.c. nie może 
mieć do nich zastosowania. Dodatkowo, nietrafne jest stwierdzenie, 
że istnieje ogólna zasada rozkładu ciężaru dowodu obowiązująca na 
gruncie całego systemu prawa; która stanowi, że okoliczność musi 
wykazać ten, który odnosi z niej korzyści; ponieważ gdyby tak było 
to artykuł 6 k.c. byłby zbędny (Nykiel 2007: 102). Co ważne, z uwagi 
na to, że przedmiotem opodatkowania w podatkach dochodowych 
jest dochód, a nie da się ustalić jego wysokości bez uwzględniania 
wartości kosztów podatkowych, to poprawne określenie ich wielko-
ści będzie obowiązkiem spoczywającym na organach podatkowych, 
które zobligowane są do ustalenia prawdy materialnej (obiektyw-
nej). Na koniec powyższych rozważań teoretycznych należy stwier-
dzić, że możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów nie jest 
w żadnym przypadku ulgą podatkową; ponieważ wskazane koszty 

sprawiedliwości i równości (Mastalski 2006: 329). Jednym ze spo-
sobów na rozwiązanie tego problemu miało być stworzenie takie-
go podatku (daniny), którego wysokość byłaby zależna właśnie od 
wzmiankowanych realnych wyników finansowych danego podatni-
ka. Stąd wprowadzono kluczowe dla podatków dochodowych roz-
różnienie na dochód brutto (surowy), rozumiany jako łączna wartość 
dodatnich przepływów finansowych danej jednostki w danym czasie 
oraz dochód netto (czysty), na który składa się wartość dochodu 
brutto pomniejszona o wartości, które konkretny podmiot musiał 
poświęcić celem uzyskania przychodu (Zdzitowiecki 1939: 17-18). 
To właśnie wskazany dochód netto miał w założeniu stanowić pod-
stawowy punkt odniesienia dla celów kalkulacji zobowiązania po-
datkowego w podatkach dochodowych. 

Z drugiej jednak strony podkreślić należy, że określenie rodzaju 
kosztów, które powinny efektywnie pomniejszać podstawę opo-
datkowania jest zadaniem bardzo trudnym, ponieważ nie sposób 
stworzyć sui generis obiektywne kryteria, zgodnie z którymi dane 
uszczuplenie majątku powinno być uznawane za koszt podatko-
wy. W konsekwencji, implementacja pojęcia kosztów uzyskania 
przychodów jako czynnika determinującego kwotę zobowiąza-
nia podatkowego stwarza rozliczne problemy natury praktycznej, 
które są często przedmiotem żywych dyskusji tak w doktrynie, jak  
i w orzecznictwie. Natomiast równolegle podkreśla się, że podsta-
wową zaletą podatków dochodowych jest położenie nacisku na 
ekonomiczne uzasadnienia opodatkowania, co jest możliwe wła-
śnie dzięki uwzględnieniu (dla celów określenia wysokości podstawy 
opodatkowania) wartości kosztów poniesionych w związku z danymi 
przychodami. Należy mieć również na względzie, że z uwagi na to, 
iż w podatkach dochodowym, koszty podatkowe stanowią element 
podatkowego stanu faktycznego; na pojęcie podatkowego stanu 
faktycznego składa się całokształt przesłanek abstrakcyjnie ujętych  
w treści normy podatkowoprawnej, których łączne zaistnienie powo-
duje powstanie zobowiązania podatkowego (Nita 2014: 41); bez ich 
uwzględniania nie sposób obliczyć wysokości podatku należnego. Ta 
z pozoru oczywista konstatacja ma fundamentalne znaczenie m.in.  
w zakresie ustalenia tego na kim (w toku postępowania podatkowe-
go) spoczywa ciężar ustalenia wysokości poniesionych przez podat-
nika kosztów uzyskania przychodów w danym okresie.

Z punktu widzenia poniższych rozważań szczegółowych ważnym 
jest również to, że jedną z głównych zasad prawa podatkowego jest 
zasada sprawiedliwości podatkowej, w polskim systemie opierająca 
się zasadniczo na trzech (Nita 2014: 66) podstawowych fundamen-
tach tj.: sprawiedliwości społecznej (artykuł 2 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku – Dz.U. 1997 nr 78, 
poz. 483 ze zm., dalej: Konstytucja RP), równości wobec prawa (ar-
tykuł 32 ustęp 1 Konstytucji RP) oraz powszechności opodatkowa-
nia (artykuł 84 Konstytucji RP). Należy zauważyć, że równość wobec 
prawa jest realizowana wtedy, gdy równo traktowane są jednostki 
cechujące się w takim samym stopniu danym przymiotem istotnym 
(relewantnym) (Kulig 2011: 55) – stąd ustanawiając np. szczególne 
zasady określenia wysokości kosztów podatkowych dla wybranej 
grupy podatników należy rozważyć, czy ta zasada jest respektowana. 
Z omawianą regułą sprawiedliwości podatkowej związana jest za-
sada zdolności płatniczej, stanowiąca jeden z fundamentów podat-
ków dochodowych, objawiająca się w nakładaniu ciężaru opodat-
kowania jedynie na podmioty, które w danym okresie odniosły zysk 
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na grunt prawa podatkowego. Co istotne, mimo że te koszty ustala-
ne są (co do zasady) według preferencyjnych reguł, to ustawodawca 
nie określił w jaki sposób należy prowadzić dokumentację prac twór-
czych. Stąd w tym miejscu powinno się odwołać do reguł ogólnych 
prawa podatkowego, w tym wyrażonych w artykule 180 § 1 Ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 201 ze zm., dalej: o.p.) inkorporującym zasadę swobodnej (przy 
czym nie dowolnej) oceny dowodów; zgodnie z którą m.in. nie ist-
nieje zamknięty katalog dowodów. Konsekwentnie pracodawca 
będzie mieć dość istotną swobodę w tym zakresie – może np. pro-
wadzić ewidencję pracy twórczej oraz archiwizować utwory (Jamro-
ży, Główka 2017: 55). Dodatkowo podkreślić należy, że stosowanie 
prawa podatkowego zazwyczaj polega na walidacji (sprawdzeniu) 
stanów faktycznych już zaistniałych. Zatem, udokumentowanie faktu  
w zakresie powstania np. danego utworu będzie miało, co do za-
sady, wtórny (czy też subsydiarny) charakter wobec faktu, że kon-
kretny utwór rzeczywiście powstał. Sama wadliwa dokumentacja 
nie może automatycznie prowadzić do konstatacji, że danemu po-
datnikowi nie przysługują w danym okresie „podwyższone” koszty 
autorskie (Nita 2014: 82). Dzieje się tak dlatego, że wady w doku-
mentacji nie mogą w żaden sposób niweczyć zaistnienia zdarzenia, 
którego dowodzą. W ramach niniejszego należy odwołać się np. do 
treści wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oz. w Rzeszowie 
z dnia 14 lipca 1995 roku (sygn. akt SA/Rz 151/94), gdzie trafnie 
stwierdzono, że wystawienie wadliwego dowodu księgowego nie 
niweczy samego faktu poniesienia wydatku, jeżeli służył osiągnięciu 
przychodów.

Poza kwestiami związanymi z odpowiednim sposobem doku-
mentacji omawianych prac twórczych; inny problem budzący wątpli-
wości praktyczne związany jest z tym, że często zdarza się, iż autor/
twórca będąc zatrudnionym np. w oparciu o umowę o pracę (przy 
czym tytuł prawny jest tu co do zasady irrelewantny) (Marciniuk 
2017), w ramach stosunku pracy wykonuje czynności, do których 
ma zastosowanie artykuł 22 ustęp 9 punkt 3 p.d.o.f., jak i czynności, 
wobec których koszty uzyskania przychodów powinny być ustalane 
na zasadach ogólnych (zgodnie z artykułem 22 ustęp 2 p.d.o.f.). 

W ramach niniejszego wskazać należy, że w orzecznictwie (przy-
kładowo por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 
marca 2015 roku sygn. akt II FSK 459/13) prezentowany jest pogląd 
przejawiający się w twierdzeniu, że aby zastosować 50% ryczałto-
we koszty uzyskania przychodów koniecznym jest rozróżnienie  
w umowie o pracę wynagrodzenia za część związaną z wykonywa-
niem obowiązków pracowniczych i za część honorarium dotyczącego 
korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców 
z praw pokrewnych (Jamroży, Główka 2017: 53). Takie zapatrywanie 
wyraził m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku 
z dnia 2 sierpnia 2016 roku (sygn. akt I SA/Gd 623/16). Inną kwestią 
pozostaje natomiast ustalenie kwoty wynagrodzenia za czynności 
związane z pracą twórczą i pozostałe – obecnie obowiązujące prze-
pisy nie dają klarowanych wytycznych, w jaki sposób niniejsze moż-
na uzgadniać. Stąd ów kwotowy podział wynagrodzenia na te dwie 
wzmiankowane części będzie wynikał głównie z umowy zawartej 
między pracownikiem a pracodawcą – zaś organ podatkowy będzie 
miał raczej dość niewielkie pole manewru w zakresie możliwości 
kwestionowania poprawności/zasadności tego podziału (Jamroży, 
Główka 2017: 55). 

stanowią element podatkowego stanu faktycznego i organy podat-
kowe powinny ustalić wielkość kosztów podatkowych, wydając np. 
podatkową decyzję wymiarową.

Autorskie koszty uzyskania przychodów  
– zagadnienia węzłowe 

Zgodnie z artykułem 22 ustęp 9 punkt 3 Ustawy z dnia 26 lip-
ca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.  
z 2016 r., poz. 2032 ze zm., dalej: p.d.o.f.) „koszty uzyskania nie-
których przychodów określa się z tytułu korzystania przez twórców  
z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w ro-
zumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi 
prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu (…)”. Poprzez 
użycie przez ustawodawcę formy czasownikowej „określa się” (a nie 
np. „można”), przykładowo pracodawca będący płatnikiem dla ce-
lów p.d.o.f. będzie mieć obowiązek zastosowania omawianych kosz-
tów ryczałtowych w wysokości 50%, jeżeli hipoteza ujęta w tym prze-
pisie zostanie zrealizowana. Innymi istotnymi przepisami regulują-
cymi analizowane zagadnienie są: artykuł 22 ustęp 9a p.d.o.f. (usta-
nawiający ograniczenie kwotowe dotyczące przedmiotowego odli-
czenia, stanowiący, że „w roku podatkowym łączne koszty uzyskania 
przychodów, o których mowa w ustępie 9 punkt 1-3, nie mogą prze-
kroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału 
skali podatkowej, o której mowa w artykule 27 ustęp 1”), artykuł 
22 ustęp 10 p.d.o.f. pośrednio urzeczywistniający omawianą zasadę 
zdolności płatniczej (w którym napisano, że „jeżeli podatnik udo-
wodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające  
z zastosowania normy procentowej określonej w ustępie 9 punkt 
1-4 i punkt 6, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów 
faktycznie poniesionych. Przepisy ustępu 5 i ustępu 5a punkt 2 sto-
suje się odpowiednio”) oraz artykuł 22 ustęp 12 p.d.o.f. (zgodnie 
z tym przepisem „do przychodów, o których mowa w artykule 14, 
nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów określone  
w ustępie 9”; ten przepis obejmuje zatem wyłączenie możliwości 
zastosowania omawianego ryczałtowego odliczenia w odniesieniu 
do przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodar-
czej). Konsekwentnie, ustawodawca przyjął w ramach niniejszego 
rozwiązanie mieszane tj. co do zasady koszty podatkowe ustalane 
są ryczałtowo – natomiast mogą być one wyższe jeżeli podatnik 
udowodni, że poniósł w rzeczywistości większe wydatki, niż wyni-
kające z owej ryczałtowej kalkulacji (niniejsze jest dość szczególną 
normą, ponieważ expressis verbis przenosi ciężar dowodzenia na 
podatnika).

Przystępując do analizy omawianego przepisu nie sposób nie 
stwierdzić, że przedmiotowe rozwiązanie stanowi swego rodzaju 
przywilej – ponieważ wskazane koszty są co do zasady określone 
w znacznie wyższej wysokości niż koszty ustalane według reguł 
ogólnych (por. artykuł 22 ustęp 2 p.d.o.f.). Pomimo tego, nie można 
zgodzić się z poglądem, że to na podatniku (płatniku) będzie ciążył 
obowiązek udowodnienia w postępowaniu podatkowym, że dane 
przychody pracownicze są przychodami z tytułu praw autorskich 
(taki pogląd wyraził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 
w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lipca 2014 roku, sygn. akt 
IBPBII/1/415-344/14/MZ) – niniejsze stanowi omawiany przykład 
nieuprawnionego przenoszenia reguł dowodzenia zawartych w k.c. 
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miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na 
ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w artykule 26 ustęp 1 
punkt 2 litera b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód”) 
posługuje się konstrukcją praw autorskich, które to należy tłuma-
czyć sięgając do przepisów ujętych w pr. aut. Podstawowym poję-
ciem, immanentnym i centralnym dla całego prawa autorskiego,  
a także dla wyżej wskazanego przepisu p.d.o.f., jest utwór. Podatnik 
będzie miał obowiązek zastosować zryczałtowane koszty uzyskania 
przychodu w wysokości 50% tylko w przypadku stworzenia utworu.  
W tym zakresie z pomocą przychodzi artykuł 1 ustęp 1 pr. aut. 
(„Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności 
twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek 
postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia 
(utwór)”), definiujący pojęcie i wskazujący na cechy, które działalność 
kreacyjna człowieka winna mieć, aby ją tak kwalifikować. Co istotne  
i wynikające już z poprzedniej konstatacji, aby mówić o utworze musi 
on być wytworem pochodzącym od człowieka. Jak wskazują J. Barta 
i R. Markiewicz: „nie stanowią zatem przedmiotu prawa autorskiego 
‘twory przyrody’ (np. wzory malowane na szybie przez mróz)” (Barta, 
Markiewicz 2016: 39). Co ważne, utwór musi być ustalony. Oznacza 
to, że należy go uzewnętrznić osobie trzeciej. Utwór, który nie został 
objęty percepcją przez osobę inną niż twórca nie jest kwalifikowany 
jako ustalony (Ferenc-Szydełko 2011: nb 24; Barta, Markiewicz 2016: 
39). W artykule 1 ustęp 1 pr. aut. dostrzegamy również, że „niezależ-
nie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia” możemy mieć 
do czynienia z utworem. W tym miejscu ustawodawca jednoznacznie 
przesądza, że praca może korzystać z ochrony, jaką przewiduje pr. 
aut. nawet pomimo braku występujących w dziele wartości, zapew-
niających odpowiedni poziom artystyczny, estetyczny czy moralny 
(Ferenc-Szydełko 2011: nb 29). Z prawnego punktu widzenia prze-
znaczenie utworu jest również irrelewantne. Prawo chroni utwór 
niezależnie od jego przeznaczenia. „Ustawodawca nie wymaga, by 
utwór komukolwiek czy czemukolwiek służył, by był środkiem reali-
zacji jakichś celów, idei, przesłania czy nawet doznań estetycznych” 
(Ferenc-Szydełko 2011: nb 33). Stosowane przez twórcę środki wyra-
zu, za pomocą których komunikuje otoczeniu wynik swojej pracy są 
obojętne z punktu widzenia prawodawcy (Golat: 2002: 15).

 Najistotniejszymi jednak cechami opisującymi i pozwalający-
mi uznać dany wytwór za utwór jest „działalność twórcza o indywi-
dualnym charakterze”. Należy zauważyć, że przesądzenie czy dany 
przejaw działalności twórcy można kwalifikować jako utwór leży  
w obrębie ustaleń faktycznych. „Prawnego znaczenia pozbawione 
są zatem często spotykane postanowienia umów, w których jedna 
ze stron oświadcza, że wykonane przez nią dzieło, będące przedmio-
tem umowy, podlega autorsko prawnej ochronie” (Barta, Markie-
wicz 2016: 48). Działalność twórcza to nic innego jak stwierdzenie, 
że rezultat pracy twórcy ma charakter kreacyjny. Opierając się na 
językowym znaczeniu słowa kreacja trzeba podnieść, że jest to akt 
tworzenia czegoś (https://sjp.pwn.pl/slowniki/kreacyjny.html 2017). 
Jeżeli tworzymy, to na pewno będzie to rezultat odznaczający się no-
wością, rozumianą jako subiektywnie nowy wytwór intelektu. Funda-
mentalną przesłanką jest „indywidualny charakter dzieła”. Doktryna 
rozumie to jako zaistnienie w utworze niepowtarzalnej osobowości 
twórcy (Barta, Markiewicz 2016: 49). Niewątpliwie jest to bardzo 
nieostre kryterium nastręczające wielu trudności nawet fachow-
com. Odciśnięcie indywidualnego piętna jest konieczne, aby objąć 

Należy uznać, że prima facie racjonalnym (z przyczyn głównie prak-
tycznych) wydaje się być postulowanie, ażeby np. w danej umowie 
o pracę dokonać takiego kwotowego wydzielenia – tym niemniej 
powinno się wziąć pod uwagę, że jest to przesłanka (wymóg) nie-
wymieniona(y) w przepisach; stąd należy uznać, że brak dokonania 
omawianego podziału nie może pozbawiać pracownika prawa do 
skorzystania z analizowanych ryczałtowych kosztów autorskich. 

W kontekście omawianych zasad ogólnych prawa podatkowe-
go należy stwierdzić, że polski ustawodawca co do zasady dąży do 
tego, aby prawo podatkowe w sposób autonomiczny regulowało 
dane zagadnienie (przedmiotowe związane jest m.in. z odrębnym 
wobec prawa cywilnego uregulowaniem kwestii rozkładu ciężaru 
dowodzenia, czy też z zasadą autonomiczności ustalania dochodu 
podatkowego, wobec dochodu rachunkowego (Mariański 2012: 
47). Tym niemniej niekiedy zdarza się, że pewne kwestie nie zostały 
dostatecznie precyzyjnie unormowane przez przepisy podatkowe – 
wtedy w procesie wykładni odpowiednich norm, należy odnieść się 
np. do definicji zawartych w innych gałęziach prawa. Taka koniecz-
ność ma miejsce właśnie w procesie interpretacji przepisów zwią-
zanych z tytułowymi „autorskimi” kosztami uzyskania przychodów, 
ponieważ z uwagi na to, że pojęcia tj. np. „utwór”, „twórca” nie są 
zdefiniowane na gruncie p.d.o.f. – to konsekwentnie w tym zakresie 
należy odnieść się do odpowiednich przepisów prawa autorskiego.

Problematyka sytuacji, która pozwala uwzględnić koszty 
uzyskania przychodu w wysokości zryczałtowanej  

na poziomie 50 % zgodnie z artykułem 29 ustęp 9 punkt 3 
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Uwagi ogólne

Węzłowym problemem występującym w omawianym za-
gadnieniu prawnym jest rozgraniczenie, kiedy mamy do czynienia  
z utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Ponadto należy za-
uważyć, że podwyższone koszty uzyskania przychodu twórca lub 
artysta wykonawca stosuje w sytuacji korzystania bądź rozporzą-
dzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (ze względu 
na ograniczony zakres tego opracowania autorzy omawiają tylko 
rozporządzanie bądź korzystanie z autorskich praw majątkowych, 
pozostawiając na boku rozporządzanie bądź korzystanie przez ar-
tystów wykonawców z praw pokrewnych). Ta konstrukcja nie ma 
charakteru tylko teoretycznego, a wręcz przeciwnie, odznacza się 
dużym znaczeniem praktycznym. Każdy podatnik (jak również or-
gan podatkowy) w zaistniałym stanie faktycznym odpowiadającym 
hipotezie artykułu 22 ustęp 9 punkt 2 p.d.o.f. ma obowiązek zasto-
sowania zryczałtowanych kosztów na poziomie 50%. 

Utwór w rozumieniu prawa autorskiego

Analizowany przepis tj. artykuł 22 ustęp 9 punkt 2 p.d.o.f. 
(„Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się: z tytułu ko-
rzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców 
z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozpo-
rządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego 
przychodu, z zastrzeżeniem ustępu 9a, z tym że koszty te oblicza się 
od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym 
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• odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych 
czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowie-
dzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi 
zlecający wykonanie tych czynności;

• są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu  
i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

• wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego 
związanego z prowadzoną działalnością.

Z powyższego wynika, że prowadzenie działalności twórczej 
może następować również wówczas, gdy sam twórca jest przedsię-
biorcą i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje 
utwory, do których prawa przenosi na inne osoby. Przychody uzyska-
ne w tym przypadku są przychodami z pozarolniczej działalności go-
spodarczej (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba 
w Gdańsku z dnia 12 lutego 2014 roku, sygn. akt I SA/Gd 1684/13) – 
wtedy zgodnie z artykułem 22 ustęp 12 p.d.o.f., analizowany artykuł 
22 ustęp 9 p.d.o.f. nie znajdzie zastosowania (co istotne chodzi tutaj 
o pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu zdefiniowa-
nia stricte przez przepisy p.d.o.f.). Równolegle, jeżeli twórca pro-
wadzi działalność gospodarczą, ale osiąga przychody z działalności 
twórczej, które nie są związane z wykonywanie tejże działalności to 
wydaje się, że nie ma przeciwskazań, ażeby ustalić w takiej sytuacji 
koszty podatkowe w wysokości ryczałtowej.

Podsumowanie

Tematyka ustalania wartości kosztów uzyskania przychodów, 
stanowi jedno z istotniejszych zagadnień w ramach podatków do-
chodowych. Co ważne, koszty podatkowe współkształtują podatko-
wy stan faktyczny w podatkach dochodowych (stanowiąc jego obli-
gatoryjny element), a zatem nie sposób określić kwotę zobowiąza-
nia podatkowego bez ich wysokości. Tytułowe koszty autorskie mają 
charakter sui generis przywileju przyznanego przez ustawodawcę 
danym grupom osób. Niniejsze rzutuje w pewien sposób na meto-
dy wykładni przepisów regulujących to zagadnienie – tym niemniej  
(o czym była mowa w artykule) w toku ich interpretacji należy rów-
nież mieć na względzie zasady ogólne prawa podatkowego. Proble-
matyka uzgadniania kosztów w powyższym artykule została dokona-
na na przykładzie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu na 
poziomie 50% z tytułu rozporządzania lub korzystania z praw autor-
skich bądź praw pokrewnych przez twórców lub artystów wykonaw-
ców. Finalizując rozważania należy raz jeszcze podkreślić, że kwestią 
węzłową dla artykułu 22 ustęp 9 punkt 3 p.d.o.f. jest sięgnięcie do 
przepisów pr. aut. Aby skorzystać z przywileju, jaki oferuje ryczałt, 
trzeba w pierwszej kolejności stwierdzić czy w ogóle powstał utwór, 
a następnie czy doszło do rozporządzenia lub korzystania z rzeczo-
nego schematycznego przedmiotu intencjonalnego. 

taki rezultat ochroną autorską. Powinno się podkreślić z całą mocą, iż 
chroniony jest wynik pracy twórczej, a nie sam proces twórczy. Speł-
nienie przesłanki indywidualności może być weryfikowane poprzez 
odwołanie się do cechy statycznej jednorazowości M. Kummera. Na 
podstawie wspomnianego testu bada się czy wcześniej powstało 
takie dzieło oraz czy jest prawdopodobne stworzenie go w przyszło-
ści. Nie ulega wątpliwości, że nie jest to kryterium przesądzające  
o zakwalifikowaniu lub nie danego wytworu jako utworu. Można by 
tutaj wskazać chociaż takie zjawisko jak twórczość paralelną. Rygory-
styczne stosowanie testu statycznej jednorazowości nie pozwalałoby 
na podjęcie konkluzji, iż oba wytwory są utworami, a przecież jest 
taka możliwość. 

Korzystanie i rozporządzanie prawami autorskimi

Artykuł 22 ustęp 9 punkt 3 p.d.o.f. stanowi, że „koszty uzyska-
nia niektórych przychodów określa się z tytułu korzystania przez 
twórców z praw autorskich (…) lub rozporządzania przez nich tymi 
prawami (…)”. Wyraźnie ustawa wymaga od podatnika, do którego 
stosuje się zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 
50%, aby uzyskał przychód z tytułu korzystania lub rozporządza-
nia prawami autorskimi. W pr. aut. występują sytuacje, w których 
majątkowe prawa autorskie nabywa pierwotnie inny podmiot niż 
twórca. Wskazać tutaj należy pierwotne nabycie praw autorskich 
przez producenta lub wydawcę do utworu zbiorowego (artykuł 11 
pr. aut.) czy pierwotne nabycie majątkowych praw autorskich przez 
pracodawcę do programów komputerowych (artykuł 74 ustęp 3 pr. 
aut.) (Barta, Markiewicz 2016: 113). W każdym z tych przypadków 
podwyższone koszty uzyskania przychodu może stosować twórca,  
a nie podmiot autorskich praw majątkowych (Wyrok Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego siedzibą w Warszawie z dnia 22 września 
2009 roku, sygn. akt III SA/Wa 643/09). Mówimy tu np. o sytuacji,  
w której pracodawca nabył majątkowe prawa autorskie do progra-
mu komputerowego i dalej rozporządza tym utworem. Przychód 
uzyskany przez ten podmiot nie będzie podlegał możliwości odlicze-
nia zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu na poziomie 50%. 

Co do zasady autorskie prawa majątkowe mogą stanowić 
przedmiot obrotu inter vivos albo mortis causa. Wokół kręgu nasze-
go zainteresowania, ze względu na poruszaną kwestię w przedmio-
towym artykule, będzie tylko obrót inter vivos. Wyróżnia się umowy 
o przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz umowy o korzy-
stanie z utworu (umowy licencyjne). 

Bardzo ciekawą kwestią jest możliwość zastosowania omawia-
nego przepisu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, 
która tworzy utwory i następnie rozporządza lub korzysta z rzeczo-
nego utworu. Aby prawidłowo odpowiedzieć na to pytanie należy 
w pierwszej kolejności zakwalifikować przychód do prawidłowego 
źródła. Stosownie do przepisów p.d.o.f. odrębnymi źródłami mogą 
być między innymi: przychody z tytułu prowadzenia pozarolniczej 
działalności gospodarczej, a także kapitały pieniężne i prawa ma-
jątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wy-
mienione w artykule 10 ustęp 1 punkt 8 litery a-c p.d.o.f. Definicję 
pozarolniczej działalności gospodarczej zawiera artykuł 5a punkt 
6 p.d.o.f. Co bardzo istotne artykuł 5b ustęp 1 p.d.o.f. wyłącza  
z pozarolniczej działalności gospodarczej czynności, jeżeli spełniają 
kumulatywnie trzy warunki: 
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Analiza porównawcza przepisów  
poprzednio obowiązujących i znowelizowanych 

Na wstępie należy zauważyć, że trzon przepisu, w oparciu  
o który można stosować podwyższone koszty uzyskania przycho-
du pozostał taki sam. Omawiany artykuł 22 ustęp 9 punk 3 p.d.o.f. 
przed 1 stycznia 2018 roku miał następującą treść: „Koszty uzyska-
nia niektórych przychodów określa się: z tytułu korzystania przez 
twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw po-
krewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania 
przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu,  
z zastrzeżeniem ustępu 9a, z tym że koszty te oblicza się od przycho-
du pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie 
chorobowe, o których mowa w artykule 26 ustęp 1 punkt 2 litera 
b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód”. Obecnie (sty-
czeń 2018 roku) ten przepis stanowi, że: „Koszty uzyskania niektórych 
przychodów określa się: z tytułu korzystania przez twórców z praw 
autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu 
odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – 
w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ustępów 
9a i 9b, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego  
o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których 

Piotr Olechowski, Bartłomiej Węgrzyn, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji 

Analiza przepisów dotyczących problematyki uzgadniania wartości kosz-
tów uzyskania przychodów na przykładzie znowelizowanych regulacji 
odnoszących się do kosztów autorskich ujętych w artykule 22 ustęp 9 
punkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – część II

Analysis of provisions regarding the issue of reconciling the value of tax deductible costs 
on the example of amended regulations pertaining to authorial costs included in article 

22 paragraph 9 point 3 of the Personal Income Tax Act – part II

In the article, the authors analyze revised provisions of so-
called author’s costs and carry out a critical analysis. In addition, 
the reasons for which amendments were introduced regarding said 
regulations were analyzed. An attempt was also made to assess the 
discussed changes by looking through the prism of the principle of 
tax justice. In addition, the possible impact of this amendment on 
the condition of public finances is briefly discussed.

Keywords: Tax-deductable costs, personal income tax, tax-fairness 
principle, work, copyrights.

W artykule autorzy analizują znowelizowane przepisy dotyczące 
tzw. kosztów autorskich i przeprowadzają ich analizę krytyczną. Po-
nadto przedyskutowano powody, dla których wprowadzono noweli-
zację w obrębie tych przepisów. Została również podjęta próba oceny 
omawianych zmian z perspektywy zasady sprawiedliwości podatko-
wej. Dodatkowo po krótce omówiono możliwy wpływ omawianej 
nowelizacji na kondycję finansów publicznych.

Słowa kluczowe: Koszty uzyskania przychodów, podatek dochodo-
wy, zasada sprawiedliwości podatkowej, utwór, prawa majątkowe 
autorskie.
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Wstęp

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy  
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zry-
czałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2175) został 
znowelizowany artykuł 22 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o po-
datku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 
ze zm., dalej: p.d.o.f.) poprzez zmianę artykułu 22 ustęp 9 punkt 3 
i artykułu 22 ustęp 9a oraz dodanie artykułu 22 ustęp 9b p.d.o.f.  
Ta z pozoru niewielka modyfikacja ma istotne znaczenie dla niektó-
rych podmiotów korzystających do tej pory ze zryczałtowanych kosz-
tów uzyskania przychodu na poziomie 50%. Kwestia dotycząca tego, 
który twórca po przedmiotowej nowelizacji będzie mógł skorzystać 
z tzw. „kosztów autorskich” wymaga krytycznej analizy. Ponadto zo-
stanie również podjęta próba oceny zmian – przede wszystkim z per-
spektywy zasady sprawiedliwości podatkowej. Nie sposób również 
omawiać kwestii związanych z systemem podatkowym nie analizu-
jąc spraw odnoszących się do możliwego wpływu przedmiotowych 
zmian na kondycję finansów publicznych. Na koniec wskazać należy, 
że oceniając dane regulacje ważnym jest zarysowanie tła historycz-
nego, obejmującego wskazanie, w jaki sposób (i na podstawie jakich 
argumentów) zdecydowano o finalnym kształcie danej nowelizacji.
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Artykuł 22 ustęp 9b p.d.o.f. stanowi, że: „Przepis ustęp 9 punkt 
3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności: 1) 
twórczej, w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury 
krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, mu-
zyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów kompute-
rowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz 
dziennikarstwa; 2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydak-
tycznej; 3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, 
reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz  
w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumo-
grafii, scenografii; 4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reży-
serów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, 
kaskaderów; 5) publicystycznej”. 

Jak widać pojęcia te są pojemne i organ podatkowy powinien 
stosować zryczałtowane koszty na poziomie 50% zawsze wtedy, gdy 
dany utwór mieści się w określonej przez przepisy dziedzinie dzia-
łalności twórcy. 

Problemy mogą pojawić się np. w trakcie dokonywania wykładni 
artykułu 22 ustęp 9b punkt 2 p.d.o.f. Pytanie, jakie należy postawić 
brzmi czy w wyrazach: „naukowo-dydaktycznej” mieszczą się jedy-
nie nauczyciele akademiccy. Trzeba zaznaczyć, że w p.d.o.f. nie ma 
definicji „działalności naukowo-dydaktycznej”. Aktem prawnym, do 
którego można sięgnąć pomocniczo jest Ustawa z dnia 27 lipca 2005 
roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, dalej: 
p.o.s.w.). Artykuł 108 p.o.s.w. stanowi, że: „nauczycielami akademic-
kimi są: 1) pracownicy naukowo-dydaktyczni, 2) pracownicy dydak-
tyczni, 3) pracownicy naukowi”. 

Natomiast artykuł 110 p.o.s.w. stanowi, że: „Pracownicy nauko-
wo-dydaktyczni i naukowi są zatrudniani na stanowiskach: 1) profe-
sora zwyczajnego, 2) profesora nadzwyczajnego, 3) profesora wizy-
tującego, 4) adiunkta, 5) asystenta”. Co zaś się tyczy pracowników 
dydaktycznych to są oni „zatrudniani na stanowiskach: 1) starszego 
wykładowcy, 2) wykładowcy, 3) lektora lub instruktora”. Według 
niektórych autorów: „W konsekwencji, wydaje się, że użycie przez 
ustawodawcę określenia ‘działalność naukowo-dydaktyczna’ i pomi-
nięcie ‘działalności dydaktycznej’ zamyka możliwość stosowania 50% 
kosztów uzyskania przychodów przez większość wykładowców (tych, 
którzy nie są pracownikami naukowo-dydaktycznymi)” (http://www.
rp.pl/Podatek-dochodowy/312119984-Dla-kogo-50-proc-koszty-po-
datkowe-w-2018-roku.html, 2017). 

Taki pogląd wydaje się być raczej nieuzasadniony. W ramach ni-
niejszego artykułu pragniemy wskazać, że opowiadamy się za rozcią-
gnięciem terminu „działalności naukowo-dydaktycznej” na podmioty, 
które nie podlegają reżimowi p.o.s.w. Trudno znaleźć racjonalne wy-
tłumaczenie, dlaczego by osoby prowadzące dydaktykę we własnym 
zakresie (np. poprzez organizowanie prywatnych szkoleń) musiały być 
objęte innymi zasadami w zakresie uzgadniania wartości kosztów uzy-
skania przychodów.  Zdaniem Autorów mogłoby to nawet naruszać 
normy konstytucyjne – o czym mowa poniżej. W tym miejscu wska-
zać należy, że prowadzenie wykładów w publicznych lub niepublicz-
nych szkołach wyższych, w zasadzie niczym się nie różni od nauczania  
w innych miejscach. 

Należy z całą stanowczością podkreślić, że zarówno pod-
miot podlegający, jak i nie p.o.s.w. może tworzyć taki sam utwór.  
W konsekwencji trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie, ażeby różni-
cować sytuację prawną tych podmiotów na gruncie p.d.o.f. 

mowa w artykule 26 ustęp 1 punkt 2 litera b, których podstawę 
wymiaru stanowi ten przychód”. Widać, że jedyną zmianą, jaka 
została dokonana to dodanie po słowach: „w wysokości 50% uzy-
skanego przychodu, z zastrzeżeniem ustępu 9a” wyrazów: „i 9b”.  
W związku z tym należy odwołać się do artykułu 22 ustęp 9b p.d.of., 
którego brzmienie jest następujące: „Przepis ustęp 9 punkt 3 stosuje 
się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności: 1) twórczej 
w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajo-
brazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, 
fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputero-
wych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz 
dziennikarstwa; 2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydak-
tycznej; 3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, 
reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz  
w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumo-
grafii, scenografii; 4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyse-
rów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, ka-
skaderów; 5) publicystycznej”. Już prima facie można dojść do wnio-
sku, że ustawodawca bardzo istotnie zawęził możliwość stosowania 
podwyższonych kosztów zyskania przychodu dla twórców. Z punktu 
widzenia Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm., dalej: pr. 
aut.) nowelizacja nie przynosi zmian, ponieważ tak jak zostało wspo-
mniane, główny trzon artykułu 22 ustęp 9 p.d.o.f. nie został zmodyfi-
kowany. Oznacza to, że nadal podstawową przesłanką, aby korzystać 
z tzw. „kosztów autorskich” jest stworzenie utworu w rozumieniu 
przepisów pr. aut. Co istotne, ustawodawca pr. aut. nie rozgranicza 
utworów samoistnych na „lepsze” i „gorsze”. 
Rozróżnienie w p.d.o.f. na utwory z określonych dziedzin jako te, 
które zasługują na stosowanie zryczałtowanych kosztów na po-
ziomie 50% może jawić się jako nieuzasadnione, a nawet sprzecz-
ne z ratio legis pr. aut. Trudno zrozumieć, dlaczego prawodawca 
decyduje się na premiowanie określonego utworu, a innego nie.  
Z perspektywy prawa autorskiego należy dość krytycznie podejść 
do tak formułowanych przepisów. W tym miejscu należy podkreślić, 
że utwory tworzą „Nie tylko muzycy, malarze, pisarze czy filmowcy. 
Także marketingowcy, projektanci, szkoleniowcy, tłumacze czy pi-
szący opinie prawne bądź ekonomiczne konsultanci” (http://www.
rp.pl/Podatek-dochodowy/311019933-50---procentowe-koszty-uzy-
skania-przychodu-Ulga-tylko-dla-wybranych-tworcow.html, 2017). 
Dokonując ścisłej (restrykcyjnej) wykładni tego przepisu można 
przypuszczać, że przykładowo marketingowcy czy projektanci stracą 
możliwość stosowania podwyższonych kosztów na poziomie 50%. 
Równolegle, przyjmując optykę stricte prawno-autorską, zarówno 
utwór stworzony przez muzyka, jak i marketingowca będzie podle-
gał tym samym reżimom prawnym oraz korzystał z takich samych 
środków ochrony. 

Analiza artykułu 22 ustęp 9b p.d.o.f. 

Jak zostało już podniesione we wcześniejszej części artykułu, 
ustawodawca zdecydował się na zawężenie możliwości stosowania 
tzw. kosztów autorskich tylko do określonych przejawów działalno-
ści kreacyjnej człowieka. Wskazane w przepisie obszary tworzenia 
utworów, które należy uwzględnić przy stosowaniu artykułu 22 
ustęp 9 punkt 3 p.d.o.f. są dosyć jasno przedstawione. 
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działalności, których wykonywanie powoduje, że podatnik będzie 
korzystał ze swego rodzaju przywileju w postaci określenia kosztów 
uzyskania przychodów – co do zasady w kwocie znacznie wyższej 
niż na zasadach ogólnych. Stąd należy rozważyć, czy wprowadzenie 
takiego rozwiązania jest zgodne z zasadami sprawiedliwości podat-
kowej – prima facie stwierdzić należy, że podstawowa wątpliwość 
w tym aspekcie wynika z tego, że ustawodawca niejako podzielił 
twórców na dwie grupy tj. tych korzystających nadal z omawianego 
przywileju (i to dodatkowo na jeszcze bardziej korzystnych zasadach 
– z uwagi na omawianą nowelizację artykułu 22 ustęp 9a p.d.o.f.) 
oraz na tych, którzy z uwagi na niewykonywanie działalności ujętej 
w artykule 22 ustęp 9b będą podlegali przepisom p.d.o.f., które kon-
stytuują ogólne reguły określenia wielkości kosztów podatkowych.

Jak wskazano powyżej, celem owej nowelizacji (w ocenie 
Autora analizowanej poprawki) było dążenie do eliminacji nad-
użyć. W podobnym tonie wypowiedział się również Wiceminister 
Finansów Paweł Gruza, który wskazał, że ta zmiana jest potrzeb-
na, aby ulga trafiała do właściwych adresatów (http://www.rp.pl/
Podatek-dochodowy/311019933-50---procentowe-koszty-uzyska-
nia-przychodu-Ulga-tylko-dla-wybranych-tworcow.html 2018). Tutaj 
w pierwszej kolejności wskazać należy na pewną nieścisłość seman-
tyczną – otóż koszty uzyskania przychodów nie są w żadnym przy-
padku ulgą podatkową, natomiast immanentnie współkształtują po-
datkowy stan faktyczny w podatkach dochodowych – w przypadku 
natomiast określenia ich wielkości na szczególnych (uprzywilejowa-
nych) zasadach, należałoby co najwyżej mówić o quasi-uldze, nato-
miast nigdy o uldze/zwolnieniu sensu stricto. W zakresie natomiast 
pozostałej części argumentacji, to z pozoru wydaje się ona słuszna; 
natomiast z jednej strony nie sposób ex post ocenić czy ta nowe-
lizacja wyeliminuje nadużycia (przy czym tutaj należałoby bardzo 
precyzyjnie zdefiniować, co należy rozumieć przez nadużycie w ana-
lizowanym aspekcie), a z drugiej strony krytycznej analizie poddać 
należy kwestie dotyczące tego, czy rzeczywiście ów przepis będzie 
mieć zastosowania do odpowiedniego kręgu adresatów – głównie 
w kontekście respektowania zasady sprawiedliwości podatkowej.

Na wstępie należy podkreślić, że istnienie owej zasady w pol-
skim systemie prawa nie jest wywodzone wprost z jednego przepisu 
rangi konstytucyjnej. W ramach niniejszego przyjmuje się, że jej wy-
stępowanie opiera się zasadniczo na następujących fundamentach 
(Nita 2014: 66): sprawiedliwość społeczna (artykuł 2 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku – Dz.U. z 1997 
nr 78 poz. 483 ze zm. – dalej Konstytucja RP), równość wobec prawa 
(artykuł 32 ustęp 1 Konstytucji RP) oraz powszechność opodatko-
wania (artykuł 84 Konstytucji RP). W ramach niniejszego opracowa-
nia zostanie podjęta próba oceny omawianej nowelizacji, przede 
wszystkim pod kątem jej zgodności z zasadą równości wobec prawa. 

W tym miejscu należy odwołać się do treści artykułu 32 ustęp 
1 Konstytucji RP, który stanowi, że „Wszyscy są wobec prawa równi. 
Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publicz-
ne”. Jako punkt wyjścia do poniższych rozważań można wskazać, że 
zdaniem wielu przedstawicieli doktryny ta zasada jest realizowana 
wtedy, gdy jednostki odznaczające się w równym stopniu daną ce-
chą istotną (relewantną) są traktowane tak samo (Garlicki, Zubik 
2016; Kulig 2011). Taka ocena nie może być rzecz jasna dokonana in 
abstracto tylko in concreto (ad casum) – przy czym uprzywilejowane 
traktowanie danej grupy (czy też klasy) podmiotów niemalże zawsze 

Analiza uzasadnienia przepisów ustawy nowelizującej 
odnoszących się do tzw. kosztów autorskich

Tło historyczne

Celem wprowadzenia do poniższych rozważań, należy po krótce 
omówić w jaki sposób doszło do zmiany analizowanych przepisów 
p.d.o.f. W pierwszej kolejności wskazać trzeba, że przed skiero-
waniem analizowanego projektu ustawy nowelizującej do Sejmu,  
w omawianym zakresie tylko jeden przepis miał ulec modyfikacji 
– treść artykułu 22 ustęp 9a p.d.o.f. miała zostać zmieniona w ten 
sposób, że wyrazy „1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierw-
szego przedziału skali podatkowej, o której mowa w artykule 27 
ustęp l” miały zostać zastąpione wyrazami „kwoty stanowiącej gór-
ną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa  
w artykule 27 ustęp l” (http://legislacja.rcl .gov.pl/pro-
jekt/12300402/katalog/12445416#12445416 2018). Zgodnie z uza-
sadnieniem, niniejsza zmiana miała na celu spełnienie oczekiwań 
podatników wykonujących twórcze zawody. Z punktu widzenia fi-
nansów publicznych – oszacowano, że niniejsze powinno skutkować 
uszczupleniem dochodów ogółem budżetu państwa oraz dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego o około 720 milionów PLN  
w okresie 10 lat. 

W trakcie posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych 
nr 264 (z dnia 24 października 2017 roku) poseł Lech Sprawka zapro-
ponował, ażeby do znowelizowanych przepisów p.d.o.f. wprowadzić 
dodatkowo artykuł 22 ustęp 9b p.d.o.f., którego treść została już 
przywołana powyżej. Zgodnie ze stenogramem z tego posiedzenia, 
w ocenie Autora owej poprawki miała ona polegać na „dookreśleniu 
rodzajów działalności twórczej, do której mogą mieć zastosowanie 
wyżej wymienione koszty uzyskania przychodów. Celem propozy-
cji jest eliminacja nadużyć” (http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy8.nsf/
wgskrnr/FPB-264 2018). Wskazana poprawka została zaakceptowa-
na przez Komisję i znalazła się w projekcie ustawy nowelizującej – 
która to ustawa została uchwalona przez Sejm dnia 27 października 
2017 roku (na posiedzeniu nr 50) i została podpisana przez Prezy-
denta RP w dniu 22 listopada 2017 roku (Senat uprzednio nie wniósł 
żadnych poprawek). W konsekwencji opisywane powyżej zmiany  
w przepisach p.d.o.f. weszły w życie 1 stycznia 2018 roku.

Próba oceny znowelizowanych przepisów, traktujących  
o tzw. kosztach autorskich

W ramach niniejszej sekcji zostanie podjęta próba oceny przed-
miotowych zmian w przepisach p.d.o.f., z perspektywy zasad prawa 
podatkowego (przede wszystkim zasady sprawiedliwości podatko-
wej) oraz z punktu widzenia ich wpływu na finanse publiczne. 

– Nowelizowane przepisy p.d.o.f., a zasada sprawiedliwości po-
datkowej

Analizowana nowelizacja, poprzez wprowadzenie dodatkowej 
restrykcji (tj. artykułu 22 ustęp 9b p.d.o.f.), spowodowała, że krąg 
adresatów, do których zastosowanie ma określenie kosztów uzyska-
nia przychodów na uprzywilejowanych zasadach (zgodnie z artyku-
łem 22 ustęp 9 punkt 3 p.d.o.f.) został zawężony. W tym zakresie, 
decyzją ustawodawcy, zostały enumeratywnie wymienione rodzaje 
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a dodatkowo począwszy do 1 stycznie 2018 roku przysługuje im 
dwukrotnie większy limit odliczenia kosztów uzyskania przychodów 
w ramach wykonywania działalności twórczej (z uwagi na to, że ar-
tykuł 22 ustęp 9a p.d.o.f. został znowelizowany w sposób opisany 
powyżej. 

W związku z powyższym, w kontekście konieczności przestrze-
gania zasady sprawiedliwości podatkowej (szczególnie w trakcie 
procesu stanowienia przepisów prawa podatkowego), należy stwier-
dzić, że analizowana nowelizacja może być kwestionowana o tyle, 
że niezwykle trudno jest stwierdzić, czy wyodrębnienie z artykułu 
22 ustęp 9b p.d.o.f. jest spójne z założeniem, aby podmioty cechu-
jące się w równym stopniu daną cechą relewantną były traktowane  
w ten sam sposób – tutaj można zadać pytanie, czy aby na pew-
no twórcy wykonujący działalność w ramach listy ujętej w artykule 
22 ustęp 9b p.d.o.f. powinni zasługiwać na lepsze traktowanie od 
pozostałych twórców. Rzecz jasna w wątpliwość można poddawać  
w ogóle to, czy twórcy powinny korzystać ze szczególnych przywi-
lejów na gruncie p.d.o.f. (w skrajnym przypadku można by nawet 
uważać, że w ramach niniejszego dochodzi do swego rodzaju dys-
kryminacji podatników nie wykonujących działalności twórczej). 
Hipotetycznie można by przykładowo twierdzić, że wykonywanie 
działalności twórczej powinno być zupełnie nieistotne z perspek-
tywy ustalania kwot kosztów uzyskania przychodów dla celów opo-
datkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych; niniejsze 
wymagałoby natomiast bardzo głębokiej analizy, która znacznia wy-
kracza poza zakres niniejszego opracowania. 

– Oddziaływanie znowelizowanych przepisów p.d.o.f. na tzw.  
kondycję finansów publicznych

Jeżeli zaś chodzi o wpływ omawianych zmian na finanse pu-
bliczne, to z uwagi na wprowadzenie analizowanej poprawki  
w trakcie ww. posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych 
(tj. modyfikującej artykuł 22 ustęp 9 punkt 3 p.d.o.f., poprzez do-
danie zastrzeżenia zawartego w artykule 22 ustęp 9b) do ustawy 
nowelizującej, nie sposób stwierdzić czy całość omawianych zmian 
wpłynie na uszczuplenie, czy na zwiększenie wpływów do budżetu 
państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Z punktu 
widzenia natomiast postulatu zachowania równowagi budżetowej 
– rozumianej szeroko jako stan, w którym wpływy do budżetu są 
równe lub większe wydatkom (Owsiak 2005), wprowadzenie do-
datkowej restrykcji można uznać za zasadne – ponieważ bez jej 
implementacji, samo podwyższenie analizowanego limitu (ujętego 
w artykule 22 ustęp 9a p.d.o.f.) miało w założeniu spowodować 
zmniejszenie przychodów finansów publicznych o około 720 milio-
nów PLN, (http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300402/12445416
/12445417/dokument310550.pdf 2018) – w okresie 10 lat; przed-
miotowe zostało skalkulowane w ramach Oceny Skutków Regulacji 
(nazywanej potocznie jako „OSR”) do projektu nowelizacji p.d.o.f., 
która nie obejmowała modyfikacji dotyczącej artykułu 22 ustęp 9 
punkt 3 p.d.o.f. (tj. wprowadzającą omawianą restrykcję w postaci 
artykułu 22 ustęp 9b p.d.o.f.).

W tym kontekście należy pamiętać, że zachowanie dyscypliny 
finansów publicznych ma podstawy konstytucyjne – przykładowo 
w artykule 216 ustęp 5 Konstytucji RP napisano, że „nie wolno 
zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, 
w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 

będzie rodzić pytanie w kontekście zgodności takiego wyodrębnie-
nia z zasadą równości wobec prawa (Garlicki, Zubik 2016). Podsta-
wowy problem w ramach niniejszego stanowi to, że w istocie nie 
ma w pełni obiektywnych kryteriów, zgodnie z którymi należałoby 
ustalać kształt/treść danej cechy relewantnej – w analizowanym 
przypadku niniejsze objawia się w tym, że w zasadzie nie sposób 
jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy wykonywanie działal-
ności twórczej (a dodatkowo jedynie tej, o której mowa w artyku-
le 22 ustęp 9b p.d.o.f.) spełnia ów wymóg. Stwierdzić natomiast 
należy, że uprzywilejowane traktowanie danych grup podatników, 
powinno być raczej wyjątkiem – ponieważ niniejsze skutkuje tym, 
że decyzją ustawodawcy kreowane są grupy jednostek uprzywile-
jowanych wobec innych, zaś dobór kryterium różnicującego przez 
ustawodawcę nacechowany jest niemalże zawsze istotnym stop-
niem uznaniowości. Zatem z pozoru zawężenie kręgu adresatów 
analizowanych norm mogłoby się wydawać słuszne – tym niemniej 
dalece uznaniowe wykreowanie listy adresatów, mogących korzy-
stać z omawianego przywileju może być poczytywane jako niezgod-
ne z zasadą sprawiedliwości podatkowej.

W ramach niniejszego należy również odwołać się do uzasad-
nienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2012 roku 
(sygn. akt P 35/10, http://prawo.sejm.gov.pl 2017), gdzie omawia-
jąc możliwe wyjątki od zasady równości wobec prawa stwierdzono 
m.in., że „zróżnicowania muszą mieć charakter relewantny, tzn. po-
zostawać w bezpośrednim związku z celem i zasadniczą treścią prze-
pisów, w których zawarta jest kontrolowana norma oraz służyć re-
alizacji tego celu i treści – oznacza to, że wprowadzane odstępstwa 
od zasady równości muszą mieć charakter racjonalnie uzasadniony; 
nie wolno dokonywać zróżnicowania według dowolnie ustalone-
go kryterium”. Równolegle w omawianym uzasadnieniu Trybunał 
Konstytucyjny wskazał, że chociaż zasada równości wobec prawa 
jest jedną z fundamentalnych reguł kształtujących status jednostki  
w Polsce, to nie ma ona charakteru bezwzględnego i może niekiedy 
podlegać ograniczeniom.

W kontekście powyższych rozważań należy podkreślić, że nie-
zwykle trudno jest ocenić czy zastosowanie przez ustawodawcę 
kryteriów różnicujących w artykule 22 ustęp 9b p.d.o.f. było zasad-
ne – ponieważ w istocie nie da się obiektywnie stwierdzić, czy to 
wyodrębnienie było racjonalnie uzasadnione. Można natomiast 
poddawać niniejsze w wątpliwość o tyle, że doszło do dość autory-
tatywnego podziału twórców (na podstawie przepisów prawa po-
datkowego) na grupę korzystającą z analizowanego przywileju i na 
tych, którzy mimo wykonywania działalności twórczej z omawiane-
go przywileju korzystać nie będą. Istnienie dotychczasowej ogólnej 
zasady w tym zakresie wydawało się być o tyle bardziej uzasadnio-
ne, że nie sposób np. ocenić czy praca danego prawnika (czy też 
ekonomisty) jest mniej twórcza od działań np. architekta (http://
www.rp.pl/Opinie/311019973-PIT-to-sa-koszty-na-miare-naszych-
-mozliwosci---komentuje-Jolanta-Ojczyk.html 2018). Co prawda 
występowanie takiej klauzuli generalnej może powodować naduży-
cia, tym niemniej dzięki niej konstytucyjna zasada równości wobec 
prawa jest w sposób pełniejszy respektowana – ponieważ jedynym 
kryterium różnicującym było wykonywanie działalności twórczej, 
a obecnie jest nim dodatkowo wykonywanie działalności twórczej 
danego rodzaju. Tym samym doszło do tego, że niektórzy twórcy 
są traktowani lepiej na gruncie przepisów p.d.o.f. niż inni twórcy –  
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wy ds. finansów publicznych wyda odpowiednią interpretację ogól-
ną prawa podatkowego (lub wyda objaśnienia podatkowe, odnoszą-
ce się do omawianego zagadnienia); gdzie m.in. zostanie określone,  
w jaki sposób powinno się rozumieć pojęcie działalności naukowo-
-dydaktycznej dla potrzeb omawianych przepisów.
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wartości rocznego produktu krajowego brutto. Sposób obliczania 
wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego 
długu publicznego określa ustawa”. Pojęcie państwowego długu 
publicznego i sposób jego kalkulacji, sprecyzowane są w Dziale II 
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2077 ze zm.); natomiast wśród przyczyn jego powsta-
wania wymienia się przede wszystkim zaciąganie zobowiązań na po-
krycie deficytu budżetowego (Owsiak 2005). Zgodnie z obecnymi 
założeniami deficyt budżetowy w 2018 roku ma wynieść nie więcej 
niż 41,5 miliarda PLN (https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/
ustawa-budzetowa-na-2018-przyjeta-przez-senat/bd9m2xg 2018). 

Wprowadzając odpowiednie przepisy należy mieć na wzglę-
dzie, że od wielu lat dług publiczny w Polsce narasta (http://www.
finanse.mf.gov.pl/zadluzenie-skarbu-panstwa 2018), zaś metodami 
w zakresie jego redukcji może być z jednej strony zmniejszanie wy-
datków budżetowych, a z drugiej próba zwiększenia wpływów do 
budżetu. W ramach niniejszego można uznać, że w założeniu wpro-
wadzenie omawianej poprawki (tj. artykułu 22 ustęp 9b p.d.o.f.) 
miało sprawić, że wpływ zmiany w zakresie artykułu 22 ustęp 9a 
p.d.o.f. zostanie potencjalnie zmniejszony tj. że zakładana redukcja 
wpływów do finansów publicznych z uwagi na dwukrotne podwyż-
szenie limitu, w ramach którego koszty podatkowe ustalane są na 
uprzywilejowanych zasadach, zostanie zrównoważona przez ograni-
czenie kręgu adresatów korzystających z analizowanego przywileju.  
W konsekwencji całość omawianych zmian może mieć w istocie 
dość neutralny wpływ na kondycję finansów publicznych (rzecz ja-
sna rzetelna ocena w ramach niniejszego może być dokonana do-
piero ex ante). Co prawda wydaje się, że w skali całych finansów pu-
blicznych podwyższenie analizowanego limitu nie miałoby istotnego 
wpływu (zgodnie z założeniami w 2018 roku owa zmiana miała skut-
kować redukcją wpływów budżetowych o ponad 60 milionów PLN, 
co wobec zakładanego deficytu ogółem wynoszącego 41,5 miliar-
dów PLN wydaje się być kwotą niewielką), to jednak wprowadzanie 
wielu tego typu zmian może wpływać całościowo na „zachwianie” 
równowagi budżetowej. Jednakże, na koniec podkreślić należy, że 
nie powinno się motywować wprowadzania zmian w ustawach po-
datkowych, różnicujących danych podatników – chęcią zachowania 
dyscypliny budżetowej, ponieważ dążenie do zmniejszenia długu 
publicznego nie powinno skutkować możliwym naruszeniem (naru-
szeniami) konstytucyjnej zasady równości wobec prawa, wyrażonej 
w artykule 32 ustęp 1 Konstytucji RP. 

Podsumowanie

Wprowadzenie omawianych regulacji wywołuje kontrowersje – 
przede wszystkim dotyczące tego czy ustawodawca trafnie zawęził 
(w artykule 22 ustęp 9b p.d.o.f.) krąg adresatów mogących korzy-
stać z omawianego przywileju. De lege ferenda można postulować, 
ażeby ów krąg został określony w sposób bardziej „elastyczny” tj. 
na przykład, żeby osoby wykonujące obiektywnie działalność twór-
czą, ale spoza listy wymienionej w owym przepisie, mogły korzystać  
z ujętego w artykule 22 ustęp 9 punkt 3 p.d.o.f. przywileju – po-
nieważ co do zasady ustawodawca nie powinien dzielić twórców 
na „lepszych” i „gorszych”. Należy również wyrazić nadzieję, że  
w zakresie niektórych wątpliwości, mogących powstać w trakcie do-
konywania procesu wykładni niniejszego przepisu, minister właści-

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
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sprzedawcę (np. wskutek sprzedaży wadliwego towaru bądź przez 
zapłatę większej wartości niż faktyczna cena nabywanego dobra), 
to czy taka transakcja jest ważna. Przybliżenie spojrzenia katolic-
kiego uczonego na zarysowany problem może okazać się niezwykle 
interesujące.

Celem niniejszego opracowania będzie pokazanie oraz uzasad-
nienie stanowiska, jakie zajął Tomasz z Akwinu w kwestii różnego 
rodzaju potencjalnych nieprawidłowości, które mogą mieć miejsce 
podczas zawieranych transakcji handlowych. Osiągnięcie celu pra-
cy będzie możliwe dzięki analizie stanowiska Tomasza wyrażonego  
w jego najważniejszym dziele, tj. Sumie teologicznej. Materiałem 
źródłowym opracowania będą cztery rozdziały zagadnienia sie-
demdziesiątego siódmego wspomnianego traktatu1. Opracowanie 
zostanie ustrukturyzowane w pięciu częściach. W pierwszych czte-
rech częściach będzie miało miejsce przybliżenie poszczególnych 
zagadnień podjętych przez Tomasza, a więc (1) temat sprzedaży 
pod kątem nieproporcjonalnej wartości sprzedawanego towaru, (2) 
problem ważności transakcji handlowej w obliczu wadliwości sprze-
dawanego towaru, (3) kwestia ważności transakcji handlowej w ob-
liczu zatajenia defektu sprzedawanego towaru oraz (4) zagadnienie 
sprzedawania towarów po cenach wyższych niż cena ich nabycia.  
W części piątej zostanie usystematyzowane stanowisko Tomasza 
wraz z podaniem stosowanych przez niego rodzajów uzasadnień.

1 Dla osiągnięcia celu pracy istotne wydaje się sięgnięcie nie tylko do części 
systematycznej, ale również do działu zawierającego odparcie poszczegól-
nych zarzutów, gdyż w tej części Tomasz również podaje istotne informacje 
uzasadniające jego stanowisko.
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Filozoficzno-teologiczna wizja umów handlowych  
według Tomasza z Akwinu

Thomas’ trade agreement theological and philosophical concept

The main purpose of the paper is an attempt of showing the 
Thomas Aquinas’ idea in relation to some kind of trade improprie-
ties. The author analyses adequate fragments of Summa Theologica 
where Thomas refers to the issue. The paper was divided into five 
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tioned by Thomas were presented. In the fifth one philosopher’s 
standpoint was delineated and explained. On the basis of the analy-
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nent. Although he stated that everyone should keep the justice prin-
ciple which was understood by him as kind of equivalent between 
both trade side before and after trade agreement.
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Chociaż we współczesnych czasach są różne sposoby wzbo-
gacenia się i dorobienia się dużych majątków, to jednak ciągle  
w powszechnej świadomości licznych osób krąży słynne powie-
dzenie, że bogacą się ci, którzy „taniej kupują i drożej sprzedają” 
(Szramke 2012: 189, 217; Rogoziński 2012: 145). Nie wnikając  
w prawdziwość tej sentencji, warto zauważyć, że nie musi być ona 
rozważana tylko i wyłącznie na polu szerokorozumianych nauk  
z takich dziedzin wiedzy, jak finanse czy rachunkowość. Przytoczone 
powiedzenie może bowiem równie dobrze zostać poddane ocenie 
etycznej. W takiej sytuacji będzie ono rozważane przez przedsta-
wicieli takich dyscyplin naukowych, jak filozofia czy teologia. Oczy-
wiście, etyczna próba ustosunkowania się do powyżej sentencji 
nie jest czymś niezwykłym. Już bowiem w czasach starożytnych  
i średniowiecznych niektórzy uczeni zastanawiali się nad tym, czy 
praktyka handlarzy polegająca na droższym sprzedawaniu towa-
rów niż cena ich nabycia jest postępowaniem, które może zostać 
usprawiedliwione i uznane za moralnie godziwe. Jedną z takich prób 
podjął jeden z największych myślicieli epoki średniowiecznej, To-
masz z Akwinu, który w swojej Sumie teologicznej wprost poświęcił 
szereg kwestii dotyczących ważności i godziwości różnych transakcji 
handlowych opartych nie tylko na droższej sprzedaży nabytych to-
warów, ale również na różnego rodzaju oszustwach czy zaniedba-
niach, które mogą pojawić się w związku z handlem. Ten temat jest 
o tyle ciekawy, że nawet współcześnie konsumentowi zdarza się 
stawiać pytania dotyczącego tego, czy jeżeli został oszukany przez 
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nia niesłuszności sprzedawania towarów po cenie wyższej niż jej 
rzeczywista wartość, jest kategoria oszustwa, które, w opinii Toma-
sza, zawsze jest grzechem. Takie stanowisko ma swoje uzasadnienie  
w tym, że oszustwo jest postępowaniem na szkodę bliźniego, co jest 
moralnie niedopuszczalne. W związku z tym wszelkie kłamstwo, któ-
re przecież wiąże się z oszustwem, zdaniem filozofa, powinno zostać 
z handlu wyeliminowane3. W dalszej części swojego systematyczne-
go wykładu Tomasz zauważa, że na stosunek handlowy pomiędzy 
sprzedającym a kupującym można patrzeć z dwóch perspektyw: od 
strony samego towaru i od strony bilansu zysku oraz strat.

Istotą zawieranej transakcji handlowej jest wspólne dobro 
sprzedającego oraz kupującego. Filozof zauważa, że skoro jed-
na strona transakcji chce pozbyć się posiadanego dobra, a druga 
strona pragnie go nabyć, to sama zawierana ugoda powinna zostać 
przeprowadzona w taki sposób, żeby nie obciążała żadnej ze stron 
bardziej niż drugą4. W związku z tym, dla ochrony interesów każdej 
ze stron, należy, według Tomasza, zatroszczyć się o równoważność 
wymienianych dóbr po to, żeby obie strony przed i po transakcji 
dysponowały taką samą wartością handlowanego dobra. Środkiem, 
który służy zachowaniu równowartości poszczególnych towarów, 
jest pieniądz. Właśnie za pomocą tego środka strona zbywająca do-
bro określa jego wartość (Arystoteles 2004: 36; Włudyka 2012: 30). 
Zgodnie z opinią Tomasza, wszelkie naruszanie relacji równowartości 
pomiędzy wartością danego towaru a jego ceną, jest naruszeniem 
zasady sprawiedliwości. W związku z tym, kiedy sprzedaje się dane 
dobro po cenie wyższej bądź niższej od jego rzeczywistej wartości, 
to postępuje się w ten sposób niegodziwie. Oznacza to, że osoba 
sprzedająca daną rzecz drożej, niż jest ona warta, oraz ten, kto na-
bywa towar po zaniżonej cenie, dopuszczają się, według Tomasza, 
niesprawiedliwości (Tomasz z Akwinu 1970: 221-222).

Patrząc na zawierane transakcje handlowe od strony bilansów 
zysków i strat Akwinata zauważa, że w pewnych sytuacjach material-
na wartość konkretnego towaru nie może przekładać się na całkowi-
tą wartość danego dobra. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że oprócz 
określonej sumy pieniędzy wpływającej na stronę osoby sprzeda-
jącej konkretny towar jednocześnie sprzedawca ponowi określoną 
stratę w postaci pozbycia się wartościowej rzeczy5. Z drugiej strony 
osoba kupująca, chociaż ponosi stratę w postaci pozbycia się pew-
nej kwoty pieniężnej, to jednocześnie odnosi ona również korzyść 
w postaci nabycia danego dobra. W tej sytuacji, zdaniem filozofa, 
sprawiedliwa cena za dany towar powinna być ustalana nie tylko na 
podstawie wartości materialnej sprzedawanej rzeczy, ale również  
w oparciu o ponoszoną przez sprzedającego szkodę w postaci po-
zbycia się danego towaru (Langholm 2009: 10).

W kontekście rozpatrywania transakcji handlowych od stro-
ny bilansów zysków i strat Tomasz stawia następujący problem: 
czy wolno podnieść cenę sprzedawanego towaru w sytuacji, gdy 
osoba sprzedająca nie ponosi żadnej straty ze sprzedawanego to-
waru, a osoba kupująca odnosi z tego powodu większą korzyść niż  
w normalnych okolicznościach? Według Akwinaty odpowiedź na tak 
postawione pytanie jest prosta: nawet w tej sytuacji podniesienie 

3 W tym kontekście Tomasz przytacza nawet dwa przykłady niegodziwych 
postępowań w związku z handlem: podstawianie fałszywego kupca podbija-
jącego ceny oraz podstawienie fałszywego sprzedawcy handlującego towa-
rem po niższej cenie.
4 W tym miejscu Tomasz powołuje się na opinię Arystotelesa.
5 Por. ciekawy przykład [w:] Niemczyk, Sapała 2013: 19-20.

Sprzedaż pod kątem nieproporcjonalnej wartości 
sprzedawanego towaru1

Na samym początku swoich refleksji Tomasz stawia problem 
dotyczący sprzedaży pewnych towarów, po cenach nieproporcjonal-
nych wobec ich faktycznej wartości. Innymi słowy, Tomasz pyta, czy 
jest dopuszczalne sprzedanie nabywcy towaru za taką cenę, która 
jest większa od rzeczywistej wartości sprzedawanego dobra. W sys-
tematycznej części swoich rozważań zawartych w Sumie teologicznej 
Tomasz przytacza opinię przeciwną do tej, która do tej pory była 
dowodzona2. Zasadniczym punktem wyjścia pozytywnej części wy-
kładu Tomasza, jest zdanie zapisane w Ewangelii według św. Mate-
usza, które do historii przeszło jako tzw. złota reguła postępowania 
(Mt 7,12). Ta zasada zostaje następnie odniesiona przez filozofa do 
analizowanej przez niego sytuacji. W kontekście dokonanego ze-
stawienia Tomasz zauważa, że nikt nie chciałby się znaleźć w takiej 
sytuacji, że zapłaciłby za kupowany towar więcej, niż jest on faktycz-
nie wart. W tym kontekście Tomasz uważa za zasadną, próbę uza-
sadnienia stanowiska przeciwnego, a zatem tego, że sprzedawanie 
dóbr po cenie wyższej niż ich rzeczywista wartość jest niegodziwe.
Podstawową kategorią, którą posługuje się filozof w celu pokaza-
nia niesłuszności sprzedawania towarów po cenie wyższej niż jej 
rzeczywista wartość, jest kategoria oszustwa, które, w opinii Toma-
sza, zawsze jest grzechem. Takie stanowisko ma swoje uzasadnienie  
w tym, że oszustwo jest postępowaniem na szkodę bliźniego, co jest 
moralnie niedopuszczalne. W związku z tym wszelkie kłamstwo, któ-
re przecież wiąże się z oszustwem, zdaniem filozofa, powinno zostać 
z handlu wyeliminowane. W dalszej części swojego systematyczne-
go wykładu Tomasz zauważa, że na stosunek handlowy pomiędzy 
sprzedającym a kupującym można patrzeć z dwóch perspektyw: od 
strony samego towaru i od strony bilansu zysku oraz strat.

Istotą zawieranej transakcji handlowej jest wspólne dobro 
sprzedającego oraz kupującego. Filozof zauważa, że skoro jed-
na strona transakcji chce pozbyć się posiadanego dobra, a druga 
strona pragnie go nabyć, to sama zawierana ugoda powinna zostać 
przeprowadzona w taki sposób, żeby nie obciążała żadnej ze stron 
bardziej niż drugą. W związku z tym, dla ochrony interesów każdej 
ze stron, należy, według Tomasza, zatroszczyć się o równoważność 
wymienianych dóbr po to, żeby obie strony przed i po transakcji 
dysponowały taką samą wartością handlowanego dobra. Środkiem, 
który służy zachowaniu równowartości poszczególnych towarów, 
jest pieniądz. Właśnie za pomocą tego środka strona zbywająca do-
bro określa jego wartość (Arystoteles 2004: 36; Włudyka 2012: 30). 

Zgodnie z opinią Tomasza, wszelkie naruszanie relacji równo-
wartości pomiędzy wartością danego towaru a jego ceną, jest naru-
szeniem zasady sprawiedliwości. W związku z tym, kiedy sprzedaje 
się dane dobro po cenie wyższej bądź niższej od jego rzeczywistej 
wartości, to postępuje się w ten sposób niegodziwie. Oznacza to, 
że osoba sprzedająca daną rzecz drożej, niż jest ona warta, oraz 
ten, kto nabywa towar po zaniżonej cenie, dopuszczają się, według 
Tomasza, niesprawiedliwości (Tomasz z Akwinu 1970: 221-222).
Podstawową kategorią, którą posługuje się filozof w celu pokaza-

1
2 Zgodnie z metodologią przyjętą w Sumie teologicznej Tomasz najpierw 
rozważał tezę, z którą się nie zgadzał. W niniejszym opracowaniu, ze wzglę-
du na przejrzystość prezentowanych treści, odwrócono nieco kolejność po-
szczególnych części z Sumy.
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jest pewien fragment skrypturystyczny informujący o radości oso-
by sprzedającej z zawarcia dobrego układu handlowego, zgodnie  
z którym udało jej się nabyć pewne dobro za cenę znacznie niższą 
niż ta, ile dana rzecz była warta (Prz 20,14). Logika tej argumen-
tacji jest taka, że skoro nawet powszechnie uznawane autorytety 
(Augustyn, Pismo Święte) wypowiadają się przychylnie na temat 
analizowanego sposobu transakcji, to w związku z tym musi on być 
moralnie godziwy. Odnosząc się do drugiego z przywołanych argu-
mentów, Tomasz zauważa, że funkcjonowanie jakichś aforyzmów  
w powszechnym obiegu nie musi wcale oznaczać prawości moralnej 
tych postaw, które one przedstawiają. Może zatem być tak, że jakieś 
przysłowie zachęca do postępowania w sposób grzeszny. Zdaniem fi-
lozofa tak właśnie jest w analizowanym przypadku. Slogan przywoła-
ny przez Augustyna nie odzwierciedla przekonań Ojca Kościoła doty-
czących moralnej godziwości sprzedawania towarów po zawyżonej 
cenie, ale jest po prostu przytoczeniem funkcjonującego w obiegu 
hasła bez jego oceny moralnej (Tomasz z Akwinu 1970: 221, 223).

Trzeci wreszcie argument wysuwany na rzecz zasadności sprze-
dawania towarów powyżej ich rzeczywistej ceny oparty został na 
pewnej wypowiedzi innego uznawanego autorytetu, Arystotelesa, 
który w Etyce nikomachejskiej uznał możliwość zawierania transakcji 
handlowej nie według wartości materialnej sprzedawanego towaru, 
ale według korzyści, którą obie strony odnoszą (Arystoteles, 1996: 
257). Mogą zatem pojawić się takie sytuacje, że komuś bardzo zależy 
na nabyciu określonego dobra w celu osiągnięcia jakiejś innej korzy-
ści bądź uniknięcia jakiegoś niebezpieczeństwa. W takim przypadku 
nabycie konkretnego dobra jest jedynie środkiem prowadzącym do 
osiągnięcia jakiegoś innego celu. Logika tej argumentacji jest taka, 
że skoro nawet Arystoteles pozwolił na wspomniane rozwiązanie, 
to konsekwentnie można uznać zasadność nabywania towarów za 
cenę wyższą niż ich faktyczna wartość.

Tomasz, co ciekawe, uznaje zasadność przedstawionego powy-
żej wnioskowania. Nie wynika z tego natomiast, że jego zdaniem 
przekłada się ono na godziwość zawyżania ceny towaru ponad jego 
faktyczną wartość. Tomasz uważa, że równość korzyści stron sprze-
dającej i kupującej (nie tylko w aspekcie materialnym) jest istotne, 
ale w zakresie relacji przyjacielskich pomiędzy obiema stronami.  
W przypadku sprzedaży konkretnych dóbr natomiast Tomasz uważa, 
że powinna zostać zachowana w pierwszej kolejności równowartość 
materialna ze względu na materialny przedmiot handlu (Tomasz  
z Akwinu 1970: 221, 223).

 Problem ważności transakcji handlowej w obliczu 
wadliwości sprzedawanego towaru

Drugim z zagadnień podejmowanych przez Tomasza w kontek-
ście potencjalnych oszustw w związku ze sprzedażą i kupnem jest pro-
blem ewentualnego uznawania ważności zawartej transakcji handlo-
wej w sytuacji, gdy sprzedawany towar jest w jakiś sposób wadliwy. 
Przenosząc rozważany problem na grunt współczesnej terminologii, 
można powiedzieć, że Tomasz podejmuje problematykę reklamacji 
wadliwego towaru. Punktem wyjścia filozofa dla refleksji podjętej  
w systematycznej części swego traktatu jest opinia obecna w jednym 
z pism Ojca Kościoła Ambrożego, w której biskup stwierdza, że lu-
dzie uczciwi nie powinni dopuszczać się kłamstwa, przez które mogą 
skrzywdzić innych ludzi. Co więcej, w tym samym miejscu Ambroży 

ceny towaru ponad jego faktyczną wartość nie może zostać moral-
nie usprawiedliwione. Uzasadnienia dla takiego stanowiska Tomasz 
dopatruje się w źródle pochodzenia przywołanej korzyści. Skoro 
bowiem korzyść generowana jest ze stanowiska osoby kupującej, 
nie sprzedającej, a nie można sprzedawać nieswojego towaru, to  
w związku z tym podniesienie ceny towaru będzie w tym przypadku, 
zdaniem filozofa, działaniem niesprawiedliwym. Z drugiej strony śre-
dniowieczny myśliciel dopuszcza taką sytuację, że osoba kupująca 
może dobrowolnie zapłacić sprzedającemu sumę pieniędzy ponad 
materialną wartość nabywanego towaru. Taki przypadek Tomasz 
rozpatruje w kontekście cnoty przyzwoitości (Tomasz z Akwinu 
1970: 222).
Filozof, w pierwszej części swego opracowania rozważa trzy za-
sadnicze argumenty, które są podnoszone za obroną zasadności 
sprzedawania towarów po cenie wyższej niż ich rzeczywista war-
tość. Po pierwsze, Tomasz odwołuje się do praktyki regulowanej 
przez odpowiednie kodeksy prawne. Tomasz zauważa bowiem, że 
w kompetencji prawa cywilnego znajduje się regulowanie spra-
wiedliwości, w zakresie wymiany poszczególnych dóbr przez lu-
dzi. Skoro zatem prawo cywilne pozwala na takie rozstrzygnięcie, 
że osoba sprzedająca nabywa dany towar poniżej jego faktycznej 
wartości, a osoba kupująca sprzedaje jakieś dobro powyżej jego 
rzeczywistej wartości, to w związku z tym, w świetle tych regula-
cji, sprzedawanie konkretnego towaru powyżej jego realnej ceny 
wydaje się jak najbardziej uzasadnione i dopuszczone (Forsta-
ter 2015: 11). Odnosząc się do praktyk mających swoje oparcie  
w kodeksie prawnym, filozof zwraca uwagę na dwie kluczowe kwe-
stie: ograniczony zasięg prawa stanowionego oraz jego relacja do 
prawa Bożego. Prawo stanowione, jak zauważa Tomasz, nie zostało 
ustanowione tylko dla wybranej części społeczeństwa, ale dla całego 
narodu, w którym znajdują się zarówno ludzie prawi, jak i grzeszni-
cy. Z tego powodu celem prawa ludzkiego nie jest wyeliminowanie 
wszystkich potencjalnie złych zachowań w danym społeczeństwie, 
ale tylko tych, które uniemożliwiają wzajemne współżycie człon-
ków danej wspólnoty, a do takich nie należy problem sprzedawania 
towarów ponad ich faktyczną wartość6

 1 . Z drugiej strony średnio-
wieczny myśliciel odwołuje się do wymagań stawianych przez Boże 
prawo. Jego zdaniem ustawodawstwo Boże zabrania wszelkich prze-
jawów niesprawiedliwości w transakcjach handlowych, stąd sprze-
dawanie towarów ponad ich faktyczną wartość jest zaciąganiem 
winy moralnej (Tomasz z Akwinu 1970: 220, 222-223)2

7.
Drugi schemat argumentacyjny przytaczany przez Tomasza 

oparty został na argumentacji z autorytetu i opracowany w oparciu 
o dwa świadectwa. Pierwszym z nich jest powszechnie powtarzany 
w jego czasach slogan przytaczany jeszcze przez Augustyna, że lu-
dzie chcą tanio kupować, a drogo sprzedawać3

8. Drugim natomiast 

61Zdaniem Tomasza sam fakt niekarania przez prawo konkretnych występ-
ków nie jest równoznaczny z ich akceptacją moralną. Z drugiej strony To-
masz zauważa, że nawet przepisy prawne w pewnych przypadkach zobowią-
zują stronę sprzedającą do zwrotu nadmiarowej kwoty (filozof powołuje się 
na przypadek wyłudzenia ponad 150% faktycznej wartości towaru).
72Aczkolwiek Tomasz dopuszczał taką ewentualność, że w przypadku trud-
ności z precyzyjnym oszacowaniem faktycznej wartości sprzedawanego to-
waru jest dopuszczalna pewna niewielka różnica pomiędzy faktyczną war-
tością dobra a ceną jego sprzedaży, która to różnica w takich sytuacjach nie 
narusza sprawiedliwości handlowej.
8„Chcecie kupować za byle co, ale drogo sprzedawać”. Zob. Augustyn 1996: 388. 
Hasło to w zasadzie do dnia dzisiejszego nie straciło na aktualności. 
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sprzedawanego towaru nie wpływa na ważność zawieranej trans-
akcji handlowej. Tomasz przytacza trzy kontrargumenty oparte na 
poszczególnych kategoriach defektu towaru. Pierwszym z argumen-
tów mogącym potwierdzać takie stanowisko jest funkcjonalne wy-
korzystanie nabywanego dobra. Ktoś bowiem mógłby stwierdzić, że 
podstawowym wykorzystaniem nabywanego dobra jest przeznacze-
nie go do funkcji, do której został przewidziany. A zatem skoro na 
przykład dana rzecz zakupiona w przekonaniu, że jest złotem (pod-
czas gdy faktycznie nim nie jest), miała służyć do wyrobu złotych 
naczyń, to nie ma znaczenia jej prawdziwa tożsamość, ponieważ 
i tak istnieje możliwość wyrobienia z niej naczyń, które swoim ze-
wnętrznym wyglądem będą emitować wygląd złota. Skoro zatem 
nawet uchybienie co do gatunku (a zatem to najpoważniejsze) nie 
jest przeszkodą w zakresie funkcjonalności, to tym bardziej uchybie-
nia innego gatunku (ilościowe, jakościowe) nie powinny takie być.

Zbijając taki tok rozumowania, Tomasz z jednej strony pogłębia 
analizy dotyczące wykorzystanej kategorii użyteczności. Otóż zda-
niem Tomasza jest prawdą, że towar z defektem gatunkowym może 
emitować pewne właściwości dobra niepodrobionego, niemniej 
wcale nie wynika z tego, że jest on w stanie przejąć wszystkie jego 
atrybuty. Odwołując się do konkretnego przykładu, średniowieczny 
myśliciel zauważa, że prawdziwe złoto czy srebro, w przeciwieństwie 
do wszelkich podróbek, są przydatne w medycynie oraz dłużej za-
chowują swą czystość. Wreszcie Tomasz zauważa, że prawdziwe 
kruszce są cenione przez nabywców ze względu na swą naturalną 
szlachetność, której są pozbawione wszelkie podróbki, a zatem ze-
stawianie na jednym poziomie oryginałów oraz fałszywek wydaje się 
działaniem wprowadzającym w błąd. W kontekście tych rozważań 
Tomasz konkluduje, że sprzedawanie towarów z analizowanym de-
fektem jest postępowaniem niesprawiedliwym, a zatem takim, któ-
re nie powinno mieć miejsca. Na samym końcu, w kontekście tego 
problemu, filozof rozważa jeszcze ewentualność wytwarzania przez 
chemików prawdziwych kruszców, a zatem takich, które posiadają 
wszelkie właściwości naturalnie wytworzonych metali szlachetnych. 
Tomasz uważa, że sprzedawanie takich produktów nie naruszałoby 
norm handlowych, a zatem mogłoby zostać dopuszczone. Takie sta-
nowisko uzasadnia faktem, że sztuka ma prawo do posługiwania się 
naturalnymi przyczynami do osiągania naturalnych skutków (Tomasz 
z Akwinu 1970: 224, 225-226)2

10.
Drugi z argumentów mający uzasadniać ważność transakcji 

handlowej, w której sprzedano towar z jakimś defektem, bazuje 
przede wszystkim na aspekcie ilościowym i odnosi się do relatyw-
ności w zakresie posiadanych przez ludzi przyrządów mierniczych. 
Zwolennicy pewnych uchybień w transakcjach handlowych argu-
mentowali, że w różnych miastach sprzedawcy posługują się róż-
nymi przyrządami mierniczymi, przy pomocy których określana jest 
ilość sprzedawanego towaru3

11. W związku z tym niemożliwe staje 
się ustalenie obiektywnej miary, którą można byłoby jednakowo 
określać ilość sprzedawanego towaru w poszczególnych miastach 
i krajach. To z kolei sprawia, że niemożliwe staje się uniknięcie sy-
tuacji, w której następuje sprzedaż towaru bez jakiegokolwiek de-
fektu.
10 W tym kontekście Tomasz powołuje się na opinię Augustyna. Zob. Augu-
styn 1996: 129-132. 
11 Dodatkową racją takiego rozwiązania było niekiedy powoływanie się na 
analogiczne spostrzeżenie samego Arystotelesa. Zob. Arystoteles 2004: 
182. 

napisał, że ludziom uczciwym nie wypada nabywać bogactwa w spo-
sób podstępny (Ambroży 1967: 188-190).

Żeby rzetelnie odnieść się do postawionego w tej części trakta-
tu zagadnienia, średniowieczny myśliciel stawia pytanie, jakie wady 
może posiadać sprzedawany przedmiot. Na tak postawione pytanie 
odpowiada w trojaki sposób: towar może mieć pewne uchybienia  
w zakresie gatunku, ilości lub jakości. Wadliwość gatunkową Tomasz 
charakteryzuje jako zmieszanie w jakiejś rzeczy właściwości dwóch 
(lub więcej) różnych substancji do tego stopnia, że wyjściowy przed-
miot traci swoją pierwotną naturę. Dla przykładu takim uchybie-
niem może być sprzedawanie podróbki złota pod pozorem prawdzi-
wego złota. Uchybienie ilościowe Tomasz rozumie jako zmienianie 
faktycznej ilości sprzedawanego towaru i wiąże je z różnymi przy-
rządami odmierzającymi. Przy tym uchybieniu następuje zatem roz-
bieżność pomiędzy ilością deklarowaną kupcowi a ilością sprzedane-
go mu towaru. Pozorna równość ilościowa może być fałszowana np. 
przez wykorzystanie fałszywych odważników. Pod trzecim wreszcie 
uchybieniem w zakresie jakościowym Tomasz dopatruje się zmie-
niania użyteczności i przydatności sprzedawanego towaru (najczę-
ściej przez zaniżenie). Jako przykład przytacza przypadek sprzeda-
wania zwierzęcia ułomnego lub chorego jako zwierzęcia zdrowego,  
a więc w pełni zdolnego do pracy (Tomasz z Akwinu 1970: 224-225).  
Tę dywersyfikację filozof konkluduje stwierdzeniem, że nie ma tak 
naprawdę znaczenia, którego z tych uchybień dopuściłby się sprze-
dawca – we wszystkich przypadkach bowiem Tomasz przewiduje 
dwa zasadnicze rodzaje konsekwencji: moralną oraz materialną.  
W przypadku pierwszej Tomasz opowiada się za popełnieniem 
grzechu przez osoby postępujące w taki sposób. W tym kontekście 
jednak czyni pewne zastrzeżenie. Może bowiem zdarzyć się taka 
sytuacja, że osoba sprzedająca nie jest świadoma wadliwości sprze-
dawanego przez siebie towaru. Zdaniem filozofa, wtedy nie zaciąga 
ona żadnej winy moralnej, co jednak nie zwalnia ją w żaden sposób 
z odpowiedzialności materialnej. W przypadku drugiej konsekwencji 
średniowieczny myśliciel uważa, że na sprzedawcy ciąży obowiązek 
przyjęcia sprzedanego towaru posiadającego któryś z wymienionych 
defektów, od razu po tym, jak odkryje wadliwość sprzedanego towa-
ru (Falkowska 2010: 292; Górska-Warsewicz 2005: 153).

Dotychczasowe rozważania Tomasza dotyczyły jedynie uchy-
bienia (świadomego bądź nie) od strony osoby sprzedającej. Nie 
wynika z tego jednak, że Tomasz nie dopuszczał możliwości powsta-
nia uchybienia od strony kupującego. Przeciwnie, filozof bowiem 
zauważa, że w pewnych sytuacjach wiedza osoby kupującej co do 
faktycznej wartości sprzedawanego towaru może być większa niż 
wiedza sprzedającego. Taka sytuacja ma miejsce na przykład wtedy, 
gdy sprzedawca odstępuje jakiś towar nabywcy w przekonaniu, że 
jest to brąz, podczas gdy faktycznie sprzedawane dobro jest złotem. 
Również w takim kontekście średniowieczny myśliciel przywołuje 
wymienione wcześniej kategorie defektu towaru (co do gatunku, 
ilości, jakości) i konkluduje, że niezależnie od niego osoba kupują-
ca, po odkryciu uchybienia, jest zobowiązana do zwrotu nabytego 
dobra (Tomasz z Akwinu 1970: 225)1

9.
Pozytywną część wykładu Tomasza, jak w każdym przypadku, 

wzbogaca poczyniona przez niego refleksja na polu próby uzasad-
nienia tezy przeciwnej, w tym przypadku twierdzenia, że defekt 

9 System Tomasza chroni zatem dwie strony transakcji: kupującego i sprze-
dającego. 
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że zatajenie defektu danego dobra przez osobę sprzedającą powoduje 
oszustwo, które z kolei przekłada się na nieważność zawartej transak-
cji (Ambroży 1967: 186-187)2

13. Ta nieważność zaś obliguje sprzedawcę 
do przyjęcia zakupionego towaru i wypłacenia wpłaconej mu kwoty.

Sam Tomasz natomiast, zanim podejmie właściwą refleksję nad 
postawioną problematyką, prowadzi rozważania na polu ogólnym  
w zakresie udzielania pomocy oraz narażania na niebezpieczeństwo. 
Według niego nie ma takiej sytuacji, w której byłoby dopuszczalne 
narażanie na niebezpieczeństwo, nie zawsze natomiast ludzie są zo-
bowiązani do udzielania pomocy czy dawania rad. Te spostrzeżenia są 
następnie przenoszone przez filozofa na obszar zawieranych transakcji 
handlowych. Otóż, jeżeli sprzedawca nie ujawni defektów sprzedawa-
nego towaru, przyczynia się do tego, że kupujący może ponieść jakąś 
szkodę, w związku z nabyciem konkretnego dobra. W takim przypad-
ku z kolei to sam sprzedawca naraża kupującego na niebezpieczeń-
stwo i szkodę właśnie ze względu na zatajenie wadliwości sprzedawa-
nego towaru (Tomasz z Akwinu 1970: 227-228; Anderson 2018: 146).

Należy jednak podkreślić, że te refleksje średniowiecznego my-
śliciela dotyczą tylko sytuacji, w której następuje sprzedanie wadli-
wego towaru po cenie takiej, jaką posiada towar bez danego defektu.  
W tej sytuacji bowiem następuje dysproporcja pomiędzy deklarowaną 
ceną sprzedaży a faktyczną wartością wadliwego towaru, co wprowa-
dza osobę kupującą w błąd (Jasińska 2010: 209). Owo wprowadzenie  
w błąd polega na tym, że kupujący odbiera dany towar jako w pełni 
sprawny, podczas gdy faktycznie zapłacił określoną cenę za dobro, 
które nie wykazuje oczekiwanego stopnia sprawności wynikającego 
z deklarowanej przez sprzedawcę ceny3

14. Tomasz wyraźnie stwierdza, 
że w tego typu sytuacjach następuje oszukanie osoby kupującej przez 
sprzedawcę, wskutek czego sprzedawca zobowiązany jest w sumieniu 
do naprawienia spowodowanej krzywdy osoby kupującej4

15.
Inaczej natomiast, zdaniem Tomasza, dzieje się w przypadku 

sprzedawania wadliwego towaru po odpowiednio zmniejszonej cenie. 
W tym konkretnym przypadku Tomasz dopuszcza nawet możliwość 
zatajenia defektu towaru przez sprzedawcę w celu ochrony własnych 
interesów. Formułując takie stanowisko, filozof twierdzi, że sprze-
dawca postępuje uczciwie, zaniżając cenę związaną z brakiem pełnej 
użyteczności sprzedawanej rzeczy. Z drugiej zaś strony średniowieczny 
myśliciel jest świadomy roszczeń, które mogłaby wysunąć osoba ku-
pująca, gdyby dowiedziała się o wadliwości towaru – po prostu mo-
głaby zażądać obniżenia ceny poniżej już obniżonej wartości przez 
sprzedawcę5

16. W tym przypadku utajenie defektu towaru ma na celu 
chronić dobro sprzedawcy (Tomasz z Akwinu 1970: 228).

Wobec ważności transakcji handlowej zawartej wskutek zataje-
nia wadliwości towaru w czasach Tomasza przytaczano kilka zasadni-
czych argumentów, broniących ważności umowy zawartej w takich 
okolicznościach6

17. Po pierwsze, adherenci takiego rozwiązania odwo-
13 Ten wniosek wynika z tego, że w innych okolicznościach klient nie podjął-
by decyzji o zakupie danego towaru. Por. Grzybczyk 2012: 115. 
14 Tomasz wymienia konkretne przykłady nieuczciwej sprzedaży: sprzedanie 
kulawego konia jako szybkiego, domu grożącego zawaleniem jako sprawne-
go budynku i zepsutej czy zatrutej żywności jako dobrej. 
15 Zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności w chwili pozbycia się towa-
ru byłoby niesprawiedliwe. Por. Chwałek 2003: 200. 
16 Oczywiście Tomaszowi chodzi o zaniżenie przez kupującego ceny poniżej 
faktycznej wartości wadliwego towaru. 
17 Tych argumentów jest cztery. W niniejszym opracowaniu ograniczono się 
do przytoczenia jedynie trzech argumentacji – jeden z nich ma wyraźnie 
teologiczny charakter, a zatem odbiega od zamierzonego przedstawienia 
argumentowania na polu ściśle filozoficzno-etycznym. 

Tomasz nie polemizuje z twierdzeniem, że nie istnieje obiek-
tywna miara pozwalająca na jednakowe odmierzanie ilości sprzeda-
wanego towaru – zgadza się z twierdzeniem, że miara ta jest różna  
w poszczególnych krajach. Jego zdaniem w żaden sposób nie prze-
kłada się to jednak na twierdzenie, że można dopuszczać ważność 
transakcji handlowej nawet pomimo defektu ilościowego towaru (Ha-
bryn-Motawska 2010: 113). Zdaniem filozofa w każdym kraju powin-
na zostać określona miara sprzedawanych w danym państwie rzeczy 
zależna od zapotrzebowania na dane dobro. Jeżeli zostanie to usta-
lone, strony transakcji są zobowiązane do przestrzegania tych zasad 
regulowanych przez właściwe ustawy państwowe (Tomasz z Akwinu 
1970: 224, 226).

Trzeci wreszcie kontrargument przeciwko tezie zasadniczej Toma-
sza dotyczył defektu związanego z jakością sprzedawanego towaru. 
Zwolennicy ważności transakcji handlowej pomimo wadliwości sprze-
dawanego towaru twierdzili, że rozpoznanie faktycznej jakości danego 
dobra jest sprawą bardzo trudną i wymaga specjalistycznej wiedzy, 
której kupcy po prostu mogą być pozbawieni. Skoro zatem osoby han-
dlujące nie są w stanie (bez własnej winy) ustalić rzeczywistej jakości 
sprzedawanego towaru, oznacza to, że nie ma możliwości uniknięcia 
wadliwości zawieranych transakcji. Jeżeli zaś wadliwość zawieranych 
transakcji miałaby być warunkiem koniecznym anulowania zawiera-
nych umów handlowych, należałoby całkowicie zawiesić transakcje 
handlowe, co jest absurdalne. W konsekwencji zatem należy uznać, 
że defekt sprzedawanych towarów nie może wpływać na ważność 
samych transakcji.

Po raz kolejny średniowieczny myśliciel nie polemizuje z twier-
dzeniem, że poznanie wszystkich właściwości rzeczy sprzedawanej 
wymaga specjalistycznej wiedzy, której kupcy są pozbawieni. Dla 
odrzucenia przytoczonego kontrargumentu Tomasz odwołuje się do 
kategorii użyteczności. Zauważa bowiem, że wartość sprzedawanych 
rzeczy z perspektywy osoby kupującej nie leży w naturze poszczegól-
nych bytów, ale właśnie w ich użyteczności dla osoby nabywającej 
dany towar (Augustyn 2015: 420-421)1

12. Rozeznanie funkcjonalności 
poszczególnych rzeczy nie jest zaś wiedzą leżącą poza kompetencja-
mi handlarzy – zarówno kupujący, jak i sprzedający są w stanie bez 
większego wysiłku poznać te właściwości, które stanowią o użytecz-
ności sprzedawanego towaru. Oczywiście, każde dobro może posia-
dać pewne dodatkowe właściwości nieznane obu stronom transakcji,  
a wiadome specjalistom, niemniej, zdaniem filozofa, ani sprzedawca, 
ani kupujący nie są zobowiązani do ich znajomości. W kontekście tych 
rozważań Tomasz uważa, że defekt jakościowy, nie może przemawiać 
za ważnością transakcji (Tomasz z Akwinu 1970: 224, 226).

Problem ważności transakcji handlowej w obliczu 
zatajenia defektu sprzedawanego towaru

Punktem wyjścia dla systematycznej refleksji Tomasza w zakre-
sie zagadnienia ważności transakcji handlowych przy zatajonych przez 
sprzedawcę defektach towaru jest opinia jednego z Ojców Kościoła, 
Ambrożego, który w jednym ze swoich pism stwierdził, że w zawie-
ranych umowach należy wyjawić wadliwość sprzedawanego towaru 
pod rygorem nieważności transakcji. Biskup Mediolanu uważał zatem, 

12 W tym kontekście Tomasz przytacza przykład konia, którego cena jest cza-
sami wyższa niż cena niewolnika, mimo że oba byty dzieli olbrzymia różnica 
substancjalna.
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go dobra. Adherenci niewyjawiania wadliwości towaru zauważyli, że  
w pewnych sytuacjach kupiec ma prawo do zaniechania ogłoszenia 
jakiejś istotnej wiadomości. Dzieje się tak np. wtedy, gdy osoba sprze-
dająca zboże przyjeżdża do kraju, gdzie jego brakuje. Z tego powo-
du ma szansę sprzedać dane dobro za dobrą dla niej cenę. Z drugiej 
strony może być świadoma tego, że niebawem mają przybyć w to 
miejsce inni sprzedawcy zboża. Wyjawienie tej informacji sprawiło-
by, że kupcy zmusiliby ją do obniżenia ceny towaru ze względu na 
większą konkurencję w ich mieście. Skoro zatem w tej sytuacji kupiec 
ma prawo do zatajania pewnych informacji dla własnego dobra, to 
analogicznie, zdaniem zwolenników tej argumentacji, sprzedawca po-
winien mieć prawo do zatajania defektów rzeczy sprzedawanych. Co 
ciekawe, Tomasz nie kwestionuje pierwszej części przedstawionego 
powyżej rozumowania. Jego zdaniem jest prawdą, że w tej sytuacji 
kupiec postępuje rozsądnie, nie wyjawiając przyjazdu innych sprze-
dawców, i, co więcej, nie działa wbrew zasadzie niesprawiedliwości 
(Anderson 2018: 146)7

18. Tomasz nie zgadza się jednak na to, żeby obie 
sytuacje zestawiać. Zauważa bowiem, że w przytoczonej sytuacji war-
tość sprzedawanego towaru zmniejszy się w przyszłości, a zatem nie 
dotyczy obecnej chwili. W przypadku zatajania defektu towaru nato-
miast kupujący ma do czynienia z aktualnym momentem, w którym 
następuje próba oszukania go ze strony sprzedającego. Skoro zatem, 
zdaniem filozofa, nie są to te same sytuacje, to nie można przenosić 
wniosków wyciągniętych w oparciu o jeden przykład na okoliczności 
drugiej sytuacji (Tomasz z Akwinu 1970: 227, 229).

Problem sprzedaży towarów po cenach wyższych niż 
cena ich nabycia

Zgodnie z modelem przyjętym przez Tomasza jego pozytywny 
wykład otwiera swoisty punkt wyjścia, teza bądź cytat, które stano-
wią podstawę dalszej refleksji. W przypadku tego problemu Tomasz 
odwołuje się do wypowiedzi przypisywanej Augustynowi. Ten Ojciec 
Kościoła miał stwierdzić w jednym ze swoich pism, że różnego rodza-
ju grzechy, które może popełnić kupiec wskutek poniesienia straty 
(przeklinanie, kłamstwo, składanie fałszywej przysięgi), nie pochodzą 
z rzemiosła kupieckiego jako takiego, ale z winy człowieka (Augustyn 
1986: 251-252). Skoro zatem powyżej wymienione przywary nie są  
w sposób konieczny generowane przez sztukę handlową, wynika  
z tego, zdaniem średniowiecznego myśliciela, że samo handlowanie 
przez odwoływanie się do zasady „taniej kupić, drożej sprzedać” nie 
jest niewłaściwe czy niestosowne. Żeby znaleźć uzasadnienie dla tezy, 
że sprzedawanie towarów po cenie wyższej niż ich nabycie jest słusz-
ne, filozof sięga do wypowiedzi Arystotelesa dotyczącej rodzaju pro-
wadzonych wymian. Według Stagiryty ta może być dwojaka: natural-
na i konieczna oraz nienaturalna i niekonieczna. Przez pierwszy rodzaj 
wymiany Arystoteles rozumie handel polegający na przekazywaniu 
tego, co jest niezbędne do życia za pośrednictwem wymiany towarów 
(dóbr materialnych na dobra materialne lub dóbr materialnych za pie-
niądze). Istotne jest to, że celem tego rodzaju wymiany jest zaspoko-
jenie koniecznych potrzeb życiowych. Pod drugim rodzajem wymiany 
Stagiryta rozumie taki handel, który polega na wymianie towarów  
w celu osiągnięcia zysku8

19. Sam Arystoteles pochwala pierwszy rodzaj

18 Tomasz uważa, że gdyby kupiec wyjawił tę informację, postąpiłby cnotliwie.
19 Według Tomasza pierwszy rodzaj handlu jest bardziej domeną ekonomi-
stów i polityków, drugi zaś – kupców.

ływali się do zdrowego osądu kupca i zachowawczej postawy sprze-
dającego. Skoro bowiem osoba sprzedająca nie zmusza swego klienta 
do nabycia reklamowanego towaru, decyzja kupna leży w całości po 
stronie kupującego. A zatem to w interesie kupca leży dokładane zba-
danie i weryfikacja jakości kupowanego dobra. Jeżeli zatem dojdzie 
do pomyłki po jego stronie przejawiającej się w tym, że nie zbada 
należycie danego dobra i zakupi towar wadliwy, sprzedawca nie może 
zostać obarczony żadną odpowiedzialnością, ponieważ to kupujący 
popełnił błąd w swoim osądzie.

Generalnie Tomasz nie zgadza się z tym stanowiskiem. Filozof 
nie kwestionuje co prawda możliwości zatajenia przez sprzedawcę 
wad towaru w sytuacji, gdy poszczególne defekty są jawne, dzięki 
czemu klient ma możliwość wyrobienia sobie pełnej opinii o towa-
rze, który zamierza nabyć, niemniej w innej sytuacji inaczej patrzy 
na ten problem. Zdaniem średniowiecznego myśliciela sprzedawca, 
nie ujawniając ukrytych defektów towaru, które są mu wiadome,  
a mogą być trudne do zaobserwowania przez kupującego, postępu-
je w sposób nieuczciwy. Owa nieuczciwość przejawia się w tym, że 
sprzedawca uniemożliwia tak naprawdę kupcowi wyrobienie sobie 
pełnego sądu o nabywanej rzeczy, do którego to sądu kupujący ma 
prawo (Tomasz z Akwinu 1970: 226-227, 228; Arystoteles 2004: 79). 
Drugi z argumentów wykorzystywany w celu obrony prawa osoby 
sprzedającej do utajania wadliwości sprzedawanych przez siebie to-
warów nawiązuje do bezsensowności takiego postępowania. Otóż 
zwolennicy ważności transakcji handlowych zawartych wskutek od-
wołania się do zatajenia defektu sprzedawanych dóbr argumentowa-
li, że sprzedawca postępujący w ten sposób byłby po prostu głupi  
i uniemożliwiałby sobie zdobywanie zapłaty, co jest działaniem absur-
dalnym. Dodatkowo adherenci tej argumentacji sięgali po wypowiedź 
przypisywaną Cyceronowi, w której ten starożytny pisarz miał wprost 
nazwać podobny rodzaj postępowania niedorzecznością (Marcus 
Tullius Cicero 1960: 498-500). Żeby więc sprzedawca nie mógł zo-
stać oskarżony o przywołane wady (głupotę, bezsensowne myślenie, 
niedorzeczne postępowanie), powinien mieć prawo do zatajania wa-
dliwości sprzedawanych przez siebie towarów, byle tylko przekonać 
potencjalnego kupca do ich nabycia.

W swej kontrargumentacji Tomasz odwołał się do wykorzystane-
go przykładu z heroldem, przyznając w tej materii rację swoim adwer-
sarzom: jest prawdą, że herold postępujący w ten sposób, działałby 
głupio i odstraszałby potencjalnych kupców, i to nie pojedynczych, 
ale całe gromady. Takie postępowanie zatem, zdaniem Tomasza, fak-
tycznie nie może otrzymać akceptacji. Nie zmienia to jednak tego, że 
filozof optuje za koniecznością ujawniania wadliwości sprzedawanych 
towarów poszczególnym kupującym. Celem takiego postępowania 
jest właśnie umożliwienie potencjalnemu nabywcy wyrobienie sobie 
właściwego sądu o danym dobru. Średniowieczny myśliciel zauwa-
ża, że sam fakt określonego defektu towaru nie musi od razu wyklu-
czać możliwości jego nabycia. Może bowiem zajść taka sytuacja, że 
wadliwy towar posiada jakieś inne zalety, które są pożądane przez 
nabywcę do tego stopnia, że jest on gotów „przymknąć oko” na po-
siadany przez ten towar defekt. W przypadku herolda natomiast ten 
mógłby odstraszyć potencjalnych nabywców do tego stopnia, że ci 
mogliby nie zainteresować się danym towarem nawet pomimo po-
siadanych przez niego innych zalet (Tomasz z Akwinu 1970: 227, 228-
229). Ostatni z argumentów, odwołuje się do pewnych szczególnych 
okoliczności, w których może nastąpić obniżenie ceny sprzedawane-
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Trzeci wreszcie argument przeciwko praktyce tańszego kupo-
wania i droższego sprzedawania tego samego towaru sięgał z jednej 
strony do autorytetu Hieronima, z drugiej zaś strony odwoływał się do 
praktyk obyczajowych osób duchownych. Zwolennicy tej argumenta-
cji podkreślali, że wspomniany Ojciec Kościoła bardzo ostro ostrzegał 
przed takimi duchownymi, którzy wzbogacali się na handlu. Zdaniem 
zwolenników zakazu sprzedawania towarów po cenie wyższej niż war-
tość ich nabycia zakaz prowadzenia handlu przez osoby duchowne 
wziął się stąd, że handel polegający na droższej sprzedaży nabytych 
uprzednio dóbr jest działaniem niegodziwym. Skoro zatem taki handel 
jest działaniem niegodziwym, powinien on zostać zakazany .

Tomasz uważa, że dla należytego zrozumienia wadliwości tej ar-
gumentacji należy poczynić pewne rozróżnienie, którego zwolennicy 
powyższego argumentu nie poczynili. Członkowie kleru nie powinni 
powstrzymywać się jedynie od tego, co jest grzeszne, ale również 
od tego, co do zła może prowadzić, chociaż samo w sobie takie nie 
jest. Dalej filozof zauważa, że handel jest ściśle związany z troską  
o rzeczy doczesne, podczas gdy uwaga osób duchownych w pierw-
szej kolejności powinna zostać skoncentrowana na sprawach Bożych.  
Z tego powodu o ile Tomasz widzi uzasadnienie dla prowadzenia przez 
osoby duchowne handlu opartego na nabywaniu dóbr koniecznych 
do życia i utrzymania, o tyle nie widzi on potrzeby, żeby członkowie 
kleru narażali się na możliwość popełnienia grzechu wskutek prowa-
dzenia handlu zmierzającego do osiągania zysku (Tomasz z Akwinu 
1970: 230, 231-232).

Wizja godziwości i niegodziwości  
transakcji handlowych według Tomasza

Podejmując próbę odtworzenia, w oparciu o przeanalizowany 
materiał źródłowy, stanowiska Tomasza w kwestii jego wizji ukła-
dów handlowych, należy stwierdzić, że Tomasz nie był całkowitym 
przeciwnikiem bogacenia się przez zawierane układy handlowe. Jest 
prawdą, że filozof nie akceptował praktyki pomnażania majątku jako 
celu samego w sobie, ale jednocześnie średniowieczny myśliciel  
w sposób wyraźny uważał za działanie godziwe takie postępowanie, 
które traktowało zdobywanie pieniędzy jako środek prowadzący do 
innych celów. „Problem” godziwości bądź nie samej chęci zysku nie 
leży zatem po stronie działania, ale po stronie intencji sprzedawcy.

Należy podkreślić, że Tomasz kładł bardzo duży nacisk na obo-
wiązywanie zasady sprawiedliwości w handlu, i to do tego stopnia, 
że to od niej uzależniał ważność zawieranych transakcji handlowych. 
Samą sprawiedliwość Tomasz wydawał się rozumieć jako pewien ro-
dzaj równowagi po stronie sprzedawcy oraz kupca. Można by się po-
kusić o próbę określenia owej równowagi w ten sposób, że w wyniku 
dokonanej umowy handlowej stan posiadania sprzedawcy i kupca 
powinien być wartościowo taki sam jak stan przed transakcją. A za-
tem osoba sprzedająca pod kątem wartościowym posiada ten sam 
stan posiadania, ponieważ w miejscu posiadanego uprzednio towaru 
ma jego równowartość w postaci środków pieniężnych (Anderson 
2003: 13). Podobnie stan posiadania kupca jest taki sam (nie ten sam)  
w tym sensie, że po transakcji jest on w posiadaniu towaru, którego 
wartość jest równa cenie środków pieniężnych, których się pozbył. 
Oczywiście, należy wyraźnie podkreślić, że Tomasz odwołuje się do 
obiektywnie rozumianej równowagi, która w kontekście subiektyw-
nym może być odbierana zupełnie inaczej.

wymiany, drugi natomiast gani ze względu na żądzę zysku, która nie 
jest chwalebna sama w sobie (Arystoteles 2004: 36-37).

Niemniej Tomasz łagodzi nieco dość radykalne stanowisko sta-
rożytnego filozofa. Według Tomasza chociaż zysk będący właściwym 
celem handlu drugiego rodzaju nie jest sam w sobie czymś chwa-
lebnym czy godnym naśladowania, to jednocześnie nie jest rów-
nież ze swej natury czymś niestosownym czy nieetycznym. Klucz do 
właściwego zakwalifikowania tego rodzaju handlu leży w intencji 
osoby handlującej. Jeżeli kupiec traktuje zysk jako cel sam w sobie, 
w zawieranych przez siebie transakcji handlowych, to drugi z wymie-
nionych rodzajów handlu jest niegodziwy. Jeżeli natomiast sprze-
dawca traktuje zysk jako zapłatę za swoją pracę, która to zapłata 
jest jedynie środkiem do spożytkowania go na inne godziwe dobra, 
to wtedy taki handel nie jest niewłaściwy i, zdaniem Tomasza, może 
zostać moralnie usprawiedliwiony (Tomasz z Akwinu 1970: 230-231; 
Jennings 2015: 42).

W traktacie Tomasza spotkać się można z trzema głównymi ar-
gumentami wysuwanymi niekiedy przeciwko praktyce sprzedawania 
towarów drożej niż cena ich nabycia. Pierwszy z nich odwoływał się 
do wypowiedzi dwóch ważnych pisarzy kościoła (Jana Chryzostoma 
i Kasjodora). Wspomniani chrześcijanie zestawiali w swoich pismach 
przekupniów wypędzonych przez Jezusa ze świątyni jerozolimskiej  
z ludźmi, którzy sprzedają nabyte towary po cenie droższej niż war-
tość ich nabycia. Z przekazów ewangelicznych wiadomo natomiast, 
że Chrystus wyrzucił wspomnianych handlarzy ze względu na niego-
dziwe postępowanie. Na zasadzie zestawienia obu sytuacji można 
zatem byłoby stwierdzić, że ten rodzaj handlu, w świetle wypowiedzi 
Chryzostoma i Kasjodora, jest przewinieniem moralnym.

Tomasz, polemizując z tą argumentacją, ponownie odwołuje się 
do intencji poszczególnych ludzi. Zdaniem filozofa wartościowanie 
moralne droższej sprzedaży towarów zakupionych po niższej cenie 
zależy od tego, w jakim celu takie transakcje handlowe zawierają 
poszczególni kupcy. Jeżeli ich celem właściwym jest chęć zysku,  
w takim przypadku, według średniowiecznego myśliciela, faktycznie 
następuje niegodziwość działania. Jeżeli natomiast takie postępowa-
nie jest jedynie celem środkowym, ale nie ostatecznym, to wtedy 
analizowane działanie może zostać usprawiedliwione. Tomasz za-
uważa również, że w pewnych przypadkach kupiec dokonuje ulep-
szenia nabytej rzeczy, zanim sprzeda ją drożej. Takie postępowanie 
filozof rozumie jako przyjęcie przez handlarza słusznego wynagro-
dzenia za pracę, którą poświęcił na ulepszenie danego dobra (To-
masz z Akwinu 1970: 229, 231).

Drugi argument odwoływał się do kategorii sprawiedliwości. 
Otóż niektórzy uważali, że prosta zasada sprawiedliwości żąda od 
handlarzy tego, żeby nie podbijali ceny nabytego towaru, ponieważ 
w ten sposób wprowadzają potencjalnego kupca w błąd co do jego 
rzeczywistej wartości. Średniowieczny myśliciel w swej kontrargumen-
tacji zauważa, że różne okoliczności mogą wymusić na sprzedawcy 
podniesienie wartości nabytego uprzednio towaru. Osoba, która 
nabyła jakiś towar, może go drożej sprzedać np. w sytuacji, gdy do-
konała ulepszenia danego dobra albo gdy upływający czas podniósł 
jego wartość wskutek powstałego deficytu i zapotrzebowania na dany 
towar. W każdym razie filozof wyraźnie podkreśla, że nie może zostać 
usprawiedliwiona sytuacja, w której sprzedaż nabytego towaru po 
zwiększonej cenie jest celem samym w sobie (Tomasz z Akwinu 1970: 
229, 231).
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W kontekście powyższych konkluzji łatwiej jest zrozumieć, dla-
czego średniowieczny myśliciel aż tak negatywnie podchodził do 
wszelkich prób oszukania sprzedawcy, czy to przez zawyżenie fak-
tycznej ceny konkretnego dobra, czy to przez ukrywanie defektów 
sprzedawanych towarów. W tych sytuacjach bowiem nie jest zacho-
wana sprawiedliwość rozumiana jako równowaga wartości obu stron 
handlu przed i po transakcji. Skoro jakiś kupiec sprzedaje dane dobro 
po cenie wyższej niż jego rzeczywista wartość, to tym samym jego 
stan posiadania po odbytej transakcji jest wyższy niż stan przed za-
wartą umową handlową. Co więcej, stan posiadania osoby kupującej 
jest niższy po niż przed transakcją, ponieważ zapłacił za dany towar 
więcej, niż powinien.

W związku z tym pojawić się może inne pytanie: dlaczego Tomasz 
zaakceptował praktykę sprzedawania towarów po cenie wyższej niż 
cena ich nabycia? Przecież również i w tym przypadku nie jest zacho-
wany postulowany przez niego stan równowagi. Kluczem do zrozu-
mienia stanowiska filozofa w tej kwestii jest odniesienie się do poczy-
nionej już obserwacji, że godziwość pomnażania majątku nie wynika  
z samego działania, ale z intencji osoby działającej. Co więcej, Tomasz 
zauważa, że sprzedaż po cenie droższej może być również pokłosiem 
różnych okoliczności, które wymusiły na sprzedawcy podwyższenie 
ceny towaru (np. jego naprawę, jakieś klęski naturalne, zmiana stopni 
popytu i podaży). Zatem w pewnym sensie wspomniana równowaga 
również jest zachowana i w tym przypadku, przy czym obejmuje ona 
nie tylko sam moment transakcyjny, ale rozciąga się również na cały 
czas posiadania danego dobra przez sprzedawcę (Das 2006: 137).

Podsumowanie

Celem niniejszej pracy było przybliżenie oraz podanie uza-
sadnienia stanowiska Tomasza z Akwinu w sprawie potencjalnych 
nieprawidłowości, które mogą mieć miejsce podczas zawieranych 
układów handlowych. Realizacja celu pracy była możliwa dzięki ana-
lizie odpowiednich fragmentów materiału źródłowego opracowania,  
a więc Sumy teologicznej. Opracowanie zostało podzielone na pięć 
części. Najpierw podjęto problem sprzedawania towarów po cenie 
nieproporcjonalnej do ich wartości (1), następnie przeanalizowano 
kwestię wpływu wadliwości sprzedawanego towaru na ważność 
transakcji handlowej (2), potem pochylono się nad zagadnieniem 
ważności transakcji handlowej w obliczu zatajenia defektu sprze-
dawanego towaru (3) i podjęto kwestię sprzedawania towarów po 
cenach wyższych niż cena ich nabycia (4). Analizy zwieńczyła część 
przedstawiająca stanowisko Tomasza w problematyce określonej we 
wstępie opracowania (5).

W świetle przeprowadzonych badań można stwierdzić, że To-
masz nie był przeciwnikiem bogacenia się. Co więcej, pozwalał on 
na tańsze nabywanie towarów w celu ich droższej sprzedaży. Według 
Tomasza jednak godziwość nabywania majątku była ściśle uzależniona 
od zachowywania reguł sprawiedliwości podczas transakcji handlo-
wych, która rozumiana była jako swoistego rodzaju równowartość po-
między obiema stronami (sprzedawcą i kupcem) przed i po transakcji. 
Filozof wykluczał zatem wszystkie te działania, które ową równowar-
tość w jakikolwiek sposób naruszały.

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
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niem wierzycieli (Witczak, Kawałko 2015: 221) Ochrona wierzyciela  
w razie niewypłacalności dłużnika została uregulowana w artyku-
łach 527-534 Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 
roku Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93, dalej k.c.). Dłuż-
nik ponosi odpowiedzialność za zaciągnięte przez siebie zobowią-
zania całym majątkiem, który posiada w momencie skierowania 
przeciwko niemu egzekucji, ale także majątkiem, który uzyskał 
później, zanim przysługujące wierzycielowi roszczenie uległo prze-
dawnieniu (Ziemianin, Kitłowski 2013: 333). Artykuł 527 k.c. wska-
zuje przesłanki, od których uzależnione jest zastosowanie instytu-
cji skargi pauliańskiej (Ziemianin, Kitłowski 2013: 332). Pierwszą  
z przesłanek jest istnienie wierzytelności, która podlega ochronie. 
Wierzytelność ta musi być zaskarżalna, ale nie jest konieczne, aby 
była wymagalna. Chodzi nie tylko o te wierzytelności, które od po-
czątku opiewały na świadczenie określone w pieniądzu, ale także o 
wierzytelności o wartości pieniężnej (Radwański, Olejniczak 2016: 
30). Skarga pauliańska chroni wierzytelności, które istnieją realnie 
– sentencja wyroku powinna zawierać tytuł prawny i wysokość wie-
rzytelności (Ziemianin, Kitłowski 2013: 334). Przedmiotem ochro-
ny skargą pauliańską są także wierzytelności przyszłe nieistniejące  
w chwili dokonania czynności prawnej przez dłużnika z pokrzywdze-
niem wierzyciela (Ziemianin, Kitłowski, Prawo zobowiązań część ogól-
na, Warszawa 2013: 335). Kolejną przesłanką jest dokonanie czyn-
ności prawnej przez dłużnika. Chodzi tu o takie czynności prawne, 
których dłużnik dokonuje osobiście oraz takie, które są dokonywane 
w jego imieniu (Witczak, Kawałko 2015: 222). Ochrona wierzyciela  
w razie niewypłacalności dłużnika ma zastosowanie nie tylko do czyn-
ności prawnych dłużnika, ale również do czynności prawnych dłużnika 
solidarnego.

Kinga Więcek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Dopuszczalność zastosowania skargi pauliańskiej w przypadku  
zaciągnięcia zobowiązania przez jednego z małżonków  
bez zgody drugiego

The application of actio pauliana in case of making commitments  
by one of the spouses without the other’s consent

The article deals with the issue of possibilities of suability of  
a legal action performed by both spouses and relating to their conju-
gal joint property by fraudulent conveyance in a situation when the 
spouse of a debtor did not give the consent to assume an obligation 
(a debt). The aim of the paper is to demonstrate whether a debtor 
can demand considering such a legal action ineffective. The analy-
sis of the act of the Supreme Court of 12 May 2011 concludes that 
according to Article 41 § 1 of the Family and Guardianship Code,  
a debtor is vested with the right to consider a legal action performed 
by both spouses from their conjugal joint property ineffective in  
a situation when one of the spouses assumed an obligation (a debt) 
without the consent of the other spouse.

Keywords: Actio Pauliana, conjugal joint property, debtor, lack of 
the consent of one of the spouses. 

Artykuł porusza problematykę możliwości zaskarżenia skargą 
pauliańską czynności prawnych dokonanych przez obu małżonków  
i dotyczących ich majątku wspólnego, gdy małżonek dłużnika nie wy-
raził zgody na zaciągnięcie zobowiązania. Celem niniejszego artykułu 
są rozważania czy wierzyciel może żądać uznania takiej czynności 
prawnej za bezskuteczną. Na wstępie dokonano omówienia przesła-
nek, które muszą wystąpić, aby skarga pauliańska znalazła zastoso-
wanie oraz skutków, które występują po jej uwzględnieniu. Analiza 
uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2011 roku prowadzi do 
wniosku, że zgodnie z artykułem 41 § 1 k.r.o. wierzyciel ma prawo 
uznać czynność prawną za skuteczną w sytuacji, gdy małżonek zacią-
gnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka.

Słowa kluczowe: skarga pauliańska, majątek wspólny, dłużnik, brak 
zgody małżonka.

Typ artykułu: artykuł przeglądowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.
Cytowanie: Więcek K., (2018) Dopuszczalność zastosowania skargi pauliańskiej w przypadku zaciągnięcia zobowiązania przez jednego z małżonków bez zgody 
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Wstęp

Skarga pauliańska jest instytucją prawa cywilnego służącą ochro-
nie wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Wywodzwi się ona  
z prawa rzymskiego – przyjmuje się bowiem, że twórcą instytu-
cji określanej mianem actio pauliana był rzymski pretor Lucius 
Aemelius Paulus. Skarga pauliańska stanowiła jeden ze środków 
prawnych przeciwko fraus creditorium czyli deliktowi prawa pre-
torskiego polegającemu na celowym pomniejszaniu przez dłużni-
ka-fraudatora swojego majątku ze świadomością pokrzywdzenia 
wierzycieli (Fermus-Bobowiec 2013: 119, 120). Instytucja ta za-
chowała się do czasów nam współczesnych zarówno w systemach 
prawnych Europy, jak również w krajach Ameryki Łacińskiej (Jasiń-
ska 2015: 42). Pomimo wieloletniej tradycji funkcjonowania oma-
wianej instytucji zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie nadal po-
jawiają się wątpliwości dotyczące dopuszczalności jej zastosowania  
w określonych sytuacjach. Kwestią mogącą budzić wątpliwości jest  
w szczególności zastosowanie skargi pauliańskiej w sytuacji zaciągnię-
cia zobowiązania przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody 
drugiego. Celem artykułu jest próba rozwiązania powyższych wątpli-
wości w oparciu o analizę stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego 
w uchwale z dnia 26 marca 2015 roku (sygn. akt V CSK 320/14). 

Przesłanki i skutki zastosowania skargi pauliańskiej

Wierzyciel obarczony jest ryzykiem związanym z niewypłacal-
nością dłużnika. Ochronę wierzycielowi zapewniają przepisy ko-
deksu cywilnego regulujące skutki, które następują w przypadku, 
kiedy dłużnik celowo wyzbywa się swojego majątku z pokrzywdze-
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je, że osobie trzeciej przysługuje upoważnienie przemienne tzn., że 
może uwolnić się od zadośćuczynienia roszczeniu wierzyciela jeżeli 
zaspokoi je w całości albo wskaże mu wystarczające do jego zaspo-
kojenia mienie dłużnika. Wierzyciel może żądać uznania czynności 
prawnej za bezskuteczną względem siebie w ciągu pięciu lat od daty 
dokonania tej czynności (Radwański, Olejniczak 2016: 36).

Zobowiązania zaciągnięte przez jednego małżonka  
bez zgody drugiego a zastosowanie skargi pauliańskiej

Problem rodzić mogą sytuacje, w których zobowiązanie zostaje 
zaciągnięte przez jednego z małżonków bez zgody drugiego mał-
żonka. Warto zastanowić się wówczas, jaki wpływ wywiera takie 
rozporządzenie zarówno na majątek wspólny małżonków, jak i póź-
niejsze ich relacje z wierzycielami – w szczególności, jakie upraw-
nienia przysługują wierzycielowi względem jednego z małżonków. 
Wspólność majątkowa małżeńska może powstać z mocy prawa  
w momencie zawarcia związku małżeńskiego bądź w wyniku zawar-
cia lub rozwiązania umów majątkowych małżeńskich. Ustrój wspól-
ności majątkowej tworzą przedmioty uzyskane w trakcie trwania 
małżeństwa przez jednego lub oboje małżonków (Przewłocka 2016: 
59-60). Małżonkowie mogą posiadać także majątek osobisty, w skład 
którego wchodzą przedmioty określone w artykule 33 k.r.o. Naj-
bardziej korzystnym rozwiązaniem dla wierzyciela jest zaciągnięcie 
zobowiązania przez oboje małżonków, ponieważ może on zaspokoić 
się z ich majątku wspólnego, a także z majątków osobistych (Prze-
włocka 2016: 61). Zasady dotyczące odpowiedzialności małżonków 
z majątku wspólnego za zobowiązania zaciągnięte przez jednego  
z nich uległy zmianie nowelizacją z dnia 17 czerwca 2004 roku, 
która weszła w życie dnia 20 stycznia 2005 roku (Ustawa z dnia 
17 czerwca 2004 roku o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny  
i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2004 r. nr 162).  
W stanie prawnym przed wejściem w życie przepisów w/w nowe-
lizacji wierzyciel, którego dłużnikiem był jeden z małżonków miał 
prawo do zaspokojenia swojej wierzytelności z całego majątku 
wspólnego małżonków – niezależnie od tego, czy małżonek dłuż-
nika wiedział o zaciągnięciu zobowiązania (Ignaczewski 2008: 113). 

Zgodnie z artykułem 41 §  1 k.r.o. małżonek dłużnika trakto-
wany był jako dłużnik w rozumieniu przepisów regulujących skargę 
pauliańską (Przewłocka 2016: 61). Ponosił on zatem odpowiedzial-
ność rzeczową, ograniczoną do wspólnego majątku. Obecnie artykuł 
41 § 1 k.r.o. stanowi, że wierzyciel może żądać zaspokojenia z mająt-
ku wspólnego małżonków, jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie 
za zgodą drugiego małżonka. Brak zgody małżonka na zaciągnięcie 
zobowiązania wyłącza możliwość egzekucji z majątku wspólnego. 
Zdaniem J. Ignaczewskiego: „obecne brzmienie artykułu 41 kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego stanowi wyraz całkowicie nowego spojrze-
nia na kwestię możliwości zaspokojenia z majątku wspólnego wierzy-
ciela, którego dłużnikiem jest jeden z małżonków” (Ignaczewski 2008: 
114). Jak widać, możliwość egzekucji z majątku wspólnego zapewnia 
wierzycielowi zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania. Element 
zgody na zaciągnięcie zobowiązania jest bardzo istotny, ponieważ 
to on decyduje o możliwości zaspokojenia się wierzycieli jednego  
z małżonków z majątku wspólnego. Bez znaczenia jest przy tym, 
czy zgoda ma charakter obligatoryjny, czy też fakultatywny. Arty-
kuł 37 § 1 k.r.o. zawiera enumeratywnie wymienione czynności, 

Przedmiotem zaskarżenia skargą pauliańską mogą być nie tyl-
ko czynności materialnoprawne, ale także procesowe (Ziemianin, 
Kitłowski 2013: 335). Trzecią przesłanką jest dokonywanie czynności 
prawnej z pokrzywdzeniem wierzycieli. Następuje ono w momencie, 
kiedy dłużnik ma świadomość, że na skutek dokonanej przez sie-
bie czynności prawnej stanie się niewypłacalny albo niewypłacalny  
w wyższym stopniu niż przed dokonaniem tej czynności i w ten spo-
sób uniemożliwi wierzycielowi zaspokojenie się z jego majątku (Wit-
czak, Kawałko 2015: 222). Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 marca 
2015 roku stwierdził, że: „rzeczywista niewypłacalność dłużnika 
albo jej wyższy stopień spowodowana przez zaskarżoną czynność 
prawną musi istnieć w chwili występowania ze skargą pauliańską  
i w chwili orzekania przez sąd o żądaniu wierzyciela uznania czynno-
ści prawnej za bezskuteczną wobec niego” (Wyrok Sądu Najwyższego  
z dnia 26 marca 2015 r., sygn. akt V CSK 320/14). Ciężar udowod-
nienia związku przyczynowego między niewypłacalnością dłużnika 
a dokonaną czynnością prawną spoczywa na wierzycielu (artykuł 
6 k.c.) (Radwański, Olejniczak 2016: 33). Kolejną przesłanką jest 
uzyskanie korzyści majątkowej przez osobę trzecią w wyniku czyn-
ności prawnej dłużnika. Osoba trzecia to strona czynności praw-
nej, z którą dłużnik dokonuje czynności prawnej ze świadomością 
pokrzywdzenia swoich wierzycieli (Witczak, Kawałko 2015: 225). 
Korzyść majątkowa osoby trzeciej wyraża się w nabyciu praw ma-
jątkowych albo zwolnieniu ze zobowiązań na niej ciążących (Wit-
czak, Kawałko 2015: 225). Ustawa wprowadza wymóg, aby osoba 
trzecia odnosząca korzyść z czynności prawnej dokonanej przez 
dłużnika wiedziała lub co najmniej przy zachowaniu należytej sta-
ranności mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał z pokrzywdze-
niem wierzycieli (Radwański, Olejniczak 2016: 34). Artykuł 527 
§ 3 k.c. wprowadza domniemanie prawne wzruszalne, zgodnie  
z którym osoba będąca w bliskim stosunku z dłużnikiem wiedziała, 
że działa on ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli (Radwański, 
Olejniczak 2016: 34).

Jeżeli spełnią się wszystkie przesłanki, od których uzależnione 
jest skorzystanie z instytucji ochrony wierzyciela w razie niewy-
płacalności dłużnika, wówczas sąd na wniosek wierzyciela może 
uznać czynność prawną za bezskuteczną (Ziemianin, Kitłowski 
2013: 340). Zgodnie z artykułem 531 § 1 k.c. można uznać czyn-
ność za bezskuteczną w drodze powództwa przeciwko osobie, któ-
ra uzyskała korzyść lub zarzutu procesowego wobec osoby trzeciej, 
która z czynności prawnej dłużnika uzyskała korzyść majątkową. 
Pozwanym jest osoba trzecia, która uzyskała korzyść majątkową  
w wyniku czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdze-
niem wierzyciela. Orzeczenie przez sąd względnej bezskuteczno-
ści czynności prawnej skutkuje możliwością zaspokojenia przez 
wierzyciela swoich wierzytelności z przedmiotów znajdujących się  
w majątku osoby trzeciej (Radwański, Olejniczak 2016: 35). Istnieje 
tu ograniczenie do zaspokojenia się wierzyciela tylko z przedmiotów 
majątkowych osoby trzeciej, które w wyniku czynności uznanej za 
bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego nie weszły 
(Radwański, Olejniczak 2016: 34). Wyrok uwzględniający skargę 
pauliańską odnosi skutek, jeżeli sentencja tego wyroku określa wie-
rzytelność pod względem przedmiotowym i podmiotowym (Wy-
rok Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2015 roku, sygn. akt V CSK 
305/14). Ciężar udowodnienia pokrzywdzenia wierzycieli spoczywa 
na powodzie (Witczak, Kawałko 2015: 225). Artykuł 533 k.c. wskazu-
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przez małżonka. Rozwiązanie to jest spójne z utartym stanowiskiem 
Sądu Najwyższego, zgodnie z którym rozwiązania dotyczące ukształ-
towania odpowiedzialności jednego małżonka za długi drugiego, nie 
mogą eliminować ani ograniczać możliwości posługiwania się skar-
gą pauliańską wobec rozporządzeń obejmujących składniki majątku 
wspólnego i dokonywanych przez małżonków działań na szkodę wie-
rzyciela (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2003 roku, sygn. 
akt IV CKN 204/01). Groziłoby to bowiem osłabieniem zasadniczych 
funkcji ochronnych tego środka prawnego przysługującego wierzycie-
lom i związanego z każdą wierzytelnością (Wyrok Sądu Najwyższego  
z dnia 11 grudnia 2009 roku, sygn. akt V CSK 184/09).

Sąd Najwyższy wysnuł wniosek, że wierzyciel pokrzywdzony 
dokonaniem czynności prawnej pomniejszającej majątek wspólny 
obojga małżonków ma prawo uznać taką czynność za bezskuteczną 
wobec siebie i wystąpić z tym, nawet jeśli małżonek-dłużnik zacią-
gnął zobowiązanie bez zgody swojego małżonka. Wierzyciel ma pra-
wo dowodzić, że stan niewypłacalności dłużnika powstał w wyniku 
czynności prawnej dokonanej przez oboje małżonków. Sąd Najwyższy  
w omawianej uchwale wskazał ponadto, że: „ochronny cel skargi 
pauliańskiej przemawia za tym, aby dopuścić taką skargę także wów-
czas, gdy nielojalne wobec wierzyciela rozporządzenie majątkowe 
podejmowane było nie tylko przez małżonków mających status dłuż-
ników w rozumieniu artykułu 527 k.c., ale przynajmniej z udziałem 
jednego takiego dłużnika. Sam udział małżonka niebędącego dłuż-
nikiem wierzyciela w czynności prawnej noszącej cechy czynności 
fraudacyjnej powinien być wystarczającą okolicznością przemawia-
jącą za możliwością uznania całej czynności prawnej za bezskutecz-
ną wobec wierzyciela (art. 532 k.c.), a nie tylko za zakwestionowa-
niem jej skuteczności wobec zadłużonego małżonka” (Wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 11 grudnia 2009 roku, sygn. akt V CSK 184/09). 
Sąd Najwyższy zauważył, iż dopuszczalność skorzystania przez wierzy-
ciela ze skutecznej ochrony pauliańskiej wierzytelności rodzi pytanie  
o możliwość prowadzenia egzekucji na podstawie tego wyroku wobec 
osoby trzeciej z przedmiotów majątkowych, które wyszły z majątku 
dłużnika albo do niego nie weszły. Sąd Najwyższy uznał, że prawo-
mocny wyrok pauliański zaopatrzony w klauzulę wykonalności nie 
może być uznany za podstawę egzekucji z przedmiotu majątkowe-
go znajdującego się w majątku osoby trzeciej. Aby przeprowadzić 
taką egzekucję wierzyciel powinien, na podstawie artykułu 52 § 1a 
k.r.o., wystąpić do sądu o podział majątku wspólnego dłużnika i jego 
małżonka. Wierzyciel powinien uprawdopodobnić, że zaspokojenie 
wierzytelności określonej tytułem wykonawczym wymaga podziału 
majątku wspólnego małżonków. Jeśli wierzyciel będzie dysponował 
już tytułem wykonawczym przeciwko małżonkowi-dłużnikowi i oso-
bie trzeciej, to zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej będzie 
uzasadnione koniecznością określenia zakresu, w jakim wierzyciel 
będzie mógł się zaspokoić z przedmiotu, który znalazł się w majątku 
osoby trzeciej. Wierzyciel będzie mógł się zaspokoić w takim zakresie, 
w jakim można określić udział małżonków w poszczególnych składni-
kach byłego majątku wspólnego. Do składników majątku wyodręb-
nionych w rezultacie podziału majątku wspólnego stosuje się przepisy  
o współwłasności w częściach ułamkowych.

P. Bieżuński w glosie do omawianej uchwały wskazał, że zgadza 
się z jej tezą, natomiast wątpliwości jego budzi jednak sposób zasto-
sowanej argumentacji (Bieżuński 2012). Jego zastrzeżenia odnoszą 
się w szczególności do stanowiska Sądu Najwyższego, że wierzyciel 

do których obligatoryjnie wymagana jest zgoda drugiego małżonka. 
Brak zgody obligatoryjnej zawsze skutkuje nieważnością czynności 
prawnej. Zawarcie umowy wskazanej w artykule 37 § 1 k.r.o. przez 
małżonka-dłużnika z osobą trzecią bez zgody drugiego małżonka staje 
się czynnością prawną niezupełną i powoduje bezskuteczność zawie-
szoną czynności prawnej. Jeżeli małżonek nie potwierdzi następnie 
umowy albo upłynie termin, w którym powinien takie potwierdzenie 
złożyć, wówczas czynność prawna stanie się bezwzględnie nieważna  
(Przewłocka 2016: 61). Zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania 
daje zatem wierzycielowi możliwość zaspokojenia się nie tylko z ma-
jątku osobistego dłużnika, ale również majątku wspólnego dłużnika  
i jego współmałżonka. Brak wymaganej zgody pozwala wierzycielowi 
prowadzić egzekucję wyłącznie z majątku osobistego, wynagrodze-
nia za pracę dłużnika, z dochodów otrzymywanych przez dłużnika  
z działalności zarobkowych, a także z aktywów uzyskiwanych z jego 
praw autorskich, pokrewnych, praw twórcy (Ignaczewski 2008: 115).  
D. Przewłocka zauważa, że aktualny stan prawny, który nie przewiduje 
odpowiedzialności majątkiem wspólnym za zobowiązania zaciągnięte 
przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego wiąże się  
z wątpliwościami co do zastosowania skargi pauliańskiej, która ma 
na celu pozbawienie skutków czynności prawnej dokonanej przez 
małżonków z pokrzywdzeniem wierzycieli (Przewłocka 2016: 61).

Problem dopuszczalności zastosowania instytucji ochrony wie-
rzyciela w razie niewypłacalności dłużnika stał się przedmiotem roz-
ważań Sądu Najwyższego. Dnia 12 maja 2011 roku Sąd Najwyższy 
podjął uchwałę, w której stwierdził, że: „wierzyciel, którego dłuż-
nikiem jest jeden z małżonków, może żądać na podstawie artykułu 
527 § 1 k.c., uznania za bezskuteczną czynności prawnej dokona-
nej przez obu małżonków i dotyczącej ich majątku wspólnego, gdy 
małżonek dłużnika nie wyraził zgody na zaciągnięcie zobowiązania  
w myśl artykułu 41 § 1 k.r.o” (sygn. akt III CZP 19/11). Sprawa ta do-
tyczyła małżonka-dłużnika, który zaciągnął zobowiązanie bez zgo-
dy swojej małżonki, po czym wspólnie zdecydowali się przenieść 
własność lokalu mieszkalnego, należącego do ich majątku wspól-
nego, w drodze darowizny na swojego syna. Dokonanie tej daro-
wizny zostało podważone przez wierzyciela, który zarzucił, że czyn-
ność prawna została dokonana z jego pokrzywdzeniem, w związku  
z tym skarga pauliańska znajduje zastosowanie w warunkach niniej-
szej sprawy. Rozpatrując sprawę Sąd Najwyższy w pierwszej kolejno-
ści poczynił ustalenia, że kwestionowana umowa darowizny z udzia-
łem dłużnika i jego żony została zawarta w czasie obowiązywania 
artykułu 41 § 1 k.r.o. w wersji zmienionej ustawą z dnia 17 czerwca 
2004 roku. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli małżonek zaciągnął zobo-
wiązanie za zgodą małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia z ich 
majątku wspólnego. Brak takiej zgody powoduje natomiast ogranicze-
nie odpowiedzialności małżonka-dłużnika do jego majątku osobistego 
(artykuł 41 § 2 k.r.o.). W obecnym stanie prawnym małżonek dłużnika 
nieudzielający zgody na zaciągnięcie danego zobowiązania nie opo-
wiada więc za to zobowiązanie nawet majątkiem wspólnym. Wierzy-
ciel może jednak skorzystać z uprawnienia przewidzianego w artykule 
52 § 1a k.r.o, zgodnie z którym wierzyciel jednego z małżonków może 
żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej małżonków, 
jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej 
tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspól-
nego. Przepis służy również ochronie praw małżonka niebędącego 
dłużnikiem, który nie wyraził zgody na zaciągnięcie zobowiązania 
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możliwością zaspokojenia się wierzyciela z majątku wspólnego mał-
żonków. Wierzyciel ma prawo skorzystać z uprawnienia przewidzia-
nego w artykule 52 k.r.o i zaspokoić się z udziału, który przypadnie 
małżonkowi-dłużnikowi w wyniku podziału majątku. Takie rozwiąza-
nie jest zgodne z celem skargi pauliańskiej, czyli skuteczną ochroną 
interesów wierzyciela przed nielojalnym zachowaniem się dłużnika.
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powinien, na podstawie artykułu 52 § 1a k.r.o., wystąpić do sądu  
o podział majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka, a podział ten 
objąłby również darowaną z majątku wspólnego nieruchomość. Zda-
niem Bieżuńskiego rozwiązanie takie jest sprzeczne z istotą sankcji 
bezskuteczności zawieszonej. Wskazuje on również, że: „wyrok pau-
liański nie powoduje powrotu przedmiotu zaskarżenia do majątku 
dłużnika, umożliwia jedynie wierzycielowi prowadzenie egzekucji 
z tego przedmiotu, mimo iż pozostaje on w majątku osoby trze-
ciej. Zaskarżona umowa darowizny jest w pełni skuteczna między 
stronami, tym samym nieruchomość wychodzi z majątku dłużnika  
i jego małżonka, i wchodzi do majątku osoby trzeciej. Obowiązek 
osoby trzeciej jest ograniczony jedynie do znoszenia egzekucji z okre-
ślonego przedmiotu majątkowego, nie polega zaś na jakimkolwiek 
czynnym działaniu, w szczególności nie rodzi obowiązku zwrotnego 
przeniesienia własności na dłużnika” (Bieżuński 2012). Mając to na 
uwadze Bieżuński jest przeciwny stanowisku Sądu Najwyższego ja-
koby powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej wytoczo-
ne na podstawie artykułu 52 § 1a k.r.o. miałoby odnieść jakiś skutek 
również w stosunku do przedmiotów, które nie należą już do majątku 
wspólnego małżonków. Sugeruje on natomiast, iż: „zasadne jest przy-
jęcie, że jednym ze skutków orzeczenia bezskuteczności darowizny 
jest w tym wypadku ustanie współwłasności łącznej w stosunku do 
darowanej nieruchomości. Takie rozwiązanie dałoby się pogodzić  
z istotą i celem współwłasności łącznej majątku małżonków, jak rów-
nież z istotą sankcji bezskuteczności względnej” (Bieżuński 2012).

Ł. Węgrzynowski zauważa natomiast, że ustanowienie przez 
sąd rozdzielności majątkowej w przypadku zaciągnięcia zobowiąza-
nia przez jednego małżonka, bez wymaganej zgody drugiego, może 
budzić kontrowersje. W doktrynie podnosi się bowiem, że jest to 
nadmierna i niedopuszczalna ingerencja osoby trzeciej w prawa ma-
jątkowe małżonków. Fakt, iż wierzyciel ma prawo ingerować w prawa 
majątkowe małżonków może wpłynąć na zachowanie małżonków, 
którzy zaspokoją wierzyciela z majątku wspólnego, zanim wierzyciel 
wystąpi do sądu z powództwem pauliańskim. Węgrzynowski wska-
zuje, że najskuteczniejszą formą ochrony wierzyciela byłoby żądanie 
w każdej sprawie udzielenia pisemnej zgody małżonka dłużnika na 
zaciągnięcie zobowiązania (Węgrzynowski 2011: 696).

Podsumowanie

Instytucja będąca przedmiotem niniejszych rozważań zapewnia 
wierzycielom ochronę w przypadku pozbywania się przez dłużnika 
swojego majątku w celu uniknięcia egzekucji. Okoliczność, że dłużnik 
pozbył się składników majątkowych, aby uniemożliwić zaspokojenie 
się wierzyciela musi być udowodniona. Z uchwały Sądu Najwyższe-
go z dnia 12 maja 2011 roku wynika, że skarga pauliańska znajduje 
zastosowanie również w sytuacji, gdy rozporządzenia majątkiem 
wspólnym dokonało oboje małżonków, a tylko jeden z nich był dłuż-
nikiem wierzyciela i zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego mał-
żonka. Rozwiązanie to należy uznać za słuszne, bowiem chroni wie-
rzyciela jednego z małżonków, który może zaspokoić się z przedmio-
tów wchodzących w skład majątku wspólnego poprzez wystąpienie 
do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej – pomimo, że za-
sadniczo brak zgody małżonka wyklucza egzekucję z majątku wspól-
nego. Na podstawie powyższej uchwały należy uznać, że brak zgody 
małżonka na zaciągnięcie zobowiązania nie jest jednoznaczny z nie-
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ZFO jest kluczowym elementem finansów osobistych, stano-
wiących jednocześnie naukę o osobistych i rodzinnych finansach, 
postrzeganych za niezmiernie ważne w osiąganiu sukcesu finanso-
wego. Dotyczą one oszczędzania, wydawania, zabezpieczenia oraz 
inwestowania własnych zasobów finansowych (Garman, Forgue 
2014: 4).

John Kapoor twierdzi, że ZFO stanowi proces ciągłego gospo-
darowania pieniędzmi, składającym się z działań związanych z przy-
gotowaniem oraz realizacją operacji pieniężnych (Kapoor, Dlabay, 
Hughes 2007: 4). Jest systemem polegającym z jednej strony na 
zintensyfikowaniu dochodów, z drugiej zaś na właściwym ich wydat-
kowaniu celem zwiększenia zamożności i poziomu życia członków 
gospodarstwa domowego. W procesie zarządzania finansami należy 
wyeksponować wiele obszarów działania. Krzysztof Jajuga wyróżnia 
m.in.: zarządzanie płynnością w odniesieniu do krótkoterminowych 
decyzji finansowych, długoterminowe decyzje finansowe dotyczą-
ce kredytów mieszkaniowych, hipotecznych oraz konsumpcyjnych; 
klasyczne indywidualne inwestycje finansowe (akcje, obligacje, fun-
dusze inwestycyjne) oraz nieklasyczne inwestycje (nieruchomości, 
dzieła sztuki, instrumenty pochodne), decyzje w zakresie zabezpie-
czenia kapitału, w tym ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdro-
wotne, majątkowe i osobiste, a także decyzje emerytalne (Jajuga 
2008). Przedstawione zakresy ściśle powiązane są z planowaniem 
finansowym, które jest niezwykle istotnym obszarem sfery finan-
sowej. 

Planowanie stanowi proces projektowania pożądanej wizji 
przyszłości oraz wskazaniem metod i kierunków jego najefektyw-
niejszego osiągnięcia. Swoim zasięgiem obejmuje kilka etapów 
działań, takich jak zbieranie informacji, ustalanie priorytetów, iden-
tyfikacja problemów finansowych, przygotowanie alternatywnych 
rozwiązań, implementacja decyzji wybranych spośród dostępnych 
kategorii oraz ponowne sprawdzenie planu (Harrison 2005).
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W Polsce po 1989 roku nastąpiły radykalne zmiany w sektorze 
bankowości detalicznej, mając na uwadze przejście od statusu nie-
znaczącego obszaru do sektora będącego motorem rozwoju całe-
go systemu bankowego w Polsce. W odpowiedzi na potrzeby oraz 
oczekiwania potencjalnych klientów, banki zwiększają i unowocze-
śniają wachlarz oferowanych przez siebie usług, czego przejawem 
jest elektronizacja działalności bankowej. Na zmianę kształtu sek-
tora bankowości detalicznej bez wątpienia wpływ miała przemiana 
klientów oraz środowiska zewnętrznego. Technologie informacyjne,  
a w szczególności Internet, którego upowszechnienie stanowiło pe-
wien przełom w rozwoju bankowości detalicznej, są istotnym ele-
mentem rozwoju bankowości elektronicznej. 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie korzyści dla użytkow-
ników bankowości elektronicznej oraz ich wpływu na  zarządzanie 
finansami osobistymi (dalej ZFO). W opracowaniu dokonano analizy  
i oceny znaczenia bankowości elektronicznej w zarządzaniu finan-
sami osobistymi, oferującej narzędzia wspomagające przytoczony 
proces. Przywołane wyniki badań pozwoliły na zdefiniowanie i okre-
ślenie poziomu  wiedzy finansowej konsumentów oraz jej wpływ na 
ich postawy względem zagadnień finansowych.

Zarządzanie finansami osobistymi

Zarządzanie finansami osobistymi jest przedmiotem zarówno 
nauki, jak i praktyki życia ekonomicznego. Teoria ZFO dotyczy ba-
dania procesu oraz części składowych zarządzania finansami osób 
indywidualnych oraz członków ich gospodarstw domowych, nato-
miast sama praktyka obejmuje decyzje podejmowane w celu pozy-
skiwania dochodów, zakupu aktywów oraz metod ich finansowania. 
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Specyfika detalicznej bankowości elektronicznej

Pojęcie bankowości elektronicznej związane jest z wykorzysta-
niem systemów informatyczno-komunikacyjnych do usprawnienia 
i przyspieszenia realizacji zleceń klientów banków, co prowadzi do 
intensyfikacji obiegu pieniądza bezgotówkowego (Borkowski 2011).
Detaliczna bankowość elektroniczna umożliwia klientowi indy-
widualnemu dostęp do rachunku bankowego za pośrednictwem 
elektronicznych kanałów dystrybucji, jak również wykonywa-
nie płatności, stosując elektroniczne instrumenty płatnicze oraz 
urządzenia mobilne. Usługi bankowości elektronicznej to przede 
wszystkim: systemy zwane home banking (sprzedaż produktów 
bankowych przez telefon) lub office banking (przelewy pienięż-
ne), systemy self banking (automaty bankowe), systemy terminali 
umożliwiających dokonywanie płatności przy wykorzystaniu kart 
płatniczych, sieci transmisji informacji finansowej, elektroniczne 
transfery płatności, systemy informacyjne (Borkowski 2011: 127). 

Przedmiot bankowości elektronicznej jest dość szeroko ro-
zumiany i zawiera w sobie zarówno elementy bankowości inter-
netowej, mobilnej, terminalowej, jak i elektroniczne instrumenty 
płatnicze, zapewniając wielokanałowy dostęp klienta do banku. 
Jednakże pojawia się zasadnicze pytanie czy bankowość elektro-
niczna stanowi efektywne narzędzie wspomagające zarządzanie 
finansami osobistymi? W odpowiedzi na nie warto spojrzeć na za-
gadnienie detalicznej bankowość elektronicznej z dwóch punktów 
widzenia: z perspektywy klientów, jak i form komunikacji klienta 
z bankiem. Z punktu widzenia klientów i zarządzania finansami 
osobistymi niezwykle istotną rolę odgrywają aktywni odbiorcy, ko-
rzystający z licznych produktów i usług bankowych. Czynni klien-
ci poszukują innowacyjnych rozwiązań, wykorzystując aplikacje 
mobilne oraz stale obserwując pojawiające się na rynku nowości. 
Wśród takich konsumentów są tzw. naśladowcy, którzy akceptują 
ukazujące się innowacje wówczas, gdy są one już wypraktykowane. 
Najtrudniejszą grupę klientów tworzą tzw. konserwatyści, przy-
wiązani do konwencjonalnych produktów i form świadczenia usług 
bankowych, co w znaczny sposób ogranicza ich chęci do korzystania 
z elektronicznych kanałów dystrybucji oraz nowych aplikacji do za-
rządzania finansami osobistymi. Stanowią oni grupę standardowych 
indywidualistów, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo oraz 
możliwość użytkowania sprawdzonych usług bankowych. Istnieją 
również klienci mobilni, z reguły ze znacznymi dochodami i wyższym 
statusem społecznym, otwarci na korzystanie z nowości, zaciągający 
kredyty i realizujący operacje bankowe przy wykorzystaniu elektro-
nicznych kanałów dystrybucji usług bankowych oraz bankowości mo-
bilnej. Tradycjonaliści wykorzystują natomiast fundamentalne usługi 
z zakresu oferty bankowej, najczęściej poprzez sprawdzone kanały 
dystrybucji, w tym w dużej mierze oddział bankowy (Jajuga 2008).
Według form detalicznej bankowości elektronicznej wyróżnić można 
m.in.: bankowość modemową, telefoniczną, terminalową, interne-
tową, a także elektroniczne instrumenty płatnicze (Chmielarz 2007).

Strukturę detalicznej bankowości elektronicznej, która miała 
szczególne znaczenie w rozwoju bankowości informatycznej sta-
nowiły elektroniczne instrumenty płatnicze, ze szczególnym naci-
skiem na karty płatnicze. To wiodące elementy bankowości elek-
tronicznej, która uzupełniona przez sieć Internet pozwala klientowi 
na sprawną i efektywną realizację usług bankowych, a obecnie 

Jajuga definiuje osobiste planowanie finansowe jako mechanizm 
ustalania wydatków konsumpcyjnych, inwestycji i pozyskiwania 
środków finansowania w celu optymalizacji finansowej osoby fizycz-
nej lub gospodarstwa domowego (Jajuga 2008: 390). 

Planowanie wiąże się z ustalaniem priorytetów oraz efektyw-
nych kierunków działań, co w przypadku gospodarstw domowych 
często skoncentrowane jest na celach krótkoterminowych, nieprze-
kraczających roku. Poparciem tej tezy są m.in. badania Fundacji Kro-
nenberga, przeprowadzone we wrześniu 2015 roku, zatytułowane 
Postawy Polaków wobec finansów, których celem było poznanie 
postaw Polaków względem finansów – planowania i kontrolowa-
nia budżetu domowego, oszczędzania oraz inwestowania (http://
www.kronenberg.org.pl 2018). Ze zrealizowanego badania wynika, 
że człowiek najczęściej planuje swoje wydatki najdłużej do roku, wy-
korzystując wyłącznie krótkookresową perspektywę czasową oraz 
całkowity brak realizacji działań w perspektywie średnio- i długoter-
minowej. Polacy większe wydatki najczęściej planują z miesięcznym 
lub półrocznym wyprzedzeniem. Co ciekawe, duże zakupy na pół 
roku przed, najchętniej projektują osoby o najwyższym dochodzie 
w gospodarstwie – powyżej 2 001 PLN miesięcznie. Z kolei miesiąc 
wcześniej o poważnych wydatkach najczęściej myślą gospodarstwa 
posiadające dochód na osobę od 1 001 do 1 500 PLN. Olbrzymie 
znaczenie w planowaniu wydatków odgrywa również wiek. Oznacza 
to, że osoby w średnim wieku i starsze podejmują odpowiednie kro-
ki nieco wcześniej niż młodzi ludzie, planujący wydatki na ostatnią 
chwilę bądź pod jej wpływem (http://www.kronenberg.org.pl 2018) 
Warto dodać, że nie każde zarządzanie finansowe jest skuteczne, 
natomiast należy do niego sukcesywnie dążyć. Przez efektywne za-
rządzanie finansami osobistymi rozumie się działanie polegające na 
zwiększaniu środków finansowych, przy równoczesnym utrzymaniu 
takiego poziomu kosztów, który doprowadzi do wzrostu zamożności 
i poziomu życia gospodarstwa domowego. 

W tym kontekście należy odnieść się do świadomości finan-
sowej jednostki, czyli systematycznego działania, nakierowanego 
na ustalenie właściwej struktury dochodów i wydatków. To proces, 
który w perspektywie długoterminowej może prowadzić do popra-
wy skuteczności angażowania środków finansowych. Rozważając 
efektywne zarządzanie finansami osobistymi należy podkreślić, że 
jest to świadome, zaplanowane wcześniej działanie w sferze finan-
sów, pozwalające na realizację działań według wcześniej założone-
go celu finansowego i planu działania, przy jednoczesnym ustaleniu 
skuteczności działań oraz określeniu ich obszaru, a także wielkości 
środków, jakie mają być na te działania przeznaczone. Niezbędna  
w tym zakresie jest również rewizja założonego planu oraz ewentualna 
korekta czynności, pozwalająca dokładniej zrealizować zamierzone cele 
finansowe.

Efektywne zarządzanie finansami osobistymi zależy od wie-
dzy, jak i narzędzi wspomagających proces ZFO (Huston 2010). 
Według John Huston wiedza finansowa ma dwa wymiary: zro-
zumienie informacji finansowych oraz zastosowanie ich w prak-
tyce życia codziennego (Huston 2010). Zdobyta wiedza w zakre-
sie finansów osobistych nie tylko umożliwia bardziej efektywne 
zarządzanie nimi, ale również determinuje pełne uczestnictwo 
w życiu gospodarczym, a tym samym korzystanie z coraz bar-
dziej wyrafinowanych produktów bankowych oraz nowocze-
snych narzędzi oferowanych przez bankowość elektroniczną. 
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• kontrole zamierzonych celów finansowych, które wpłyną 
na dalszą analizę i dopracowanie jakości oraz przydatności 
użytkowania z aplikacji webowych .

Obecnie banki coraz częściej oferują pakiet innowacyjnych roz-
wiązań technologicznych, jak m.in. możliwość realizacji przelewów 
bez znajomości konta adresata – przy użyciu Facebooka, e-maila, 
SMS-a czy płatności zbliżeniowej telefonem. Spółka MasterCard 
Worldwid wprowadziła kartę display, która dzięki wbudowanemu 
ekranowi i funkcji tokenu umożliwia kontrolę wydatków. Duże moż-
liwości elektroniczne proponuje swoim klientom PKO Bank Polski, 
który jako pierwszy zainicjował możliwość realizowania szerokiego 
spektrum spraw urzędowych dostępnych na kliknięcie. 

Obecnie oprócz wniosku o 500+, klienci mogą również ko-
rzystać z usług PUE-ZUS (Platforma usług elektronicznych), założyć 
Profil Zaufany, a w gorącym okresie rozliczeń podatku dochodowego 
złożyć tzw. PIT-WZ  (wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego 
przez podatnika) (https://businessinsider.com.pl 2017). W tej chwili 
w Polsce jest około 25 milionów internautów, a ostatnia prognoza 
McKinsey Global Institute wskazuje, że do 2020 roku każdy Polak bę-
dzie miał dostęp do Internetu (https://businessinsider.com.pl. 2017). 
Jednocześnie coraz chętniej korzystamy z bankowości elektronicznej, 
co potwierdzają dane z raportu Związku Banków Polskich InfoKredyt,  
z których wynika, że na koniec drugiego kwartału 2016 roku liczba 
klientów indywidualnych, którzy mają dostęp do bankowości elektro-
nicznej wyniosła 23,2 miliony osób. Oznacza to wzrost o ponad 2 mi-
liony osób w stosunku rocznym (https://businessinsider.com.pl 2017).

Dość popularną funkcjonalność powiązaną bezpośrednio  
z płatnościami bezgotówkowymi coraz częściej stanowią programy 
automatycznego oszczędzania, które pozwalają na kumulowanie nie-
wielkich kwot przy okazji płatności kartą debetową, wypłat gotówki 
z bankomatów czy realizacji przelewów internetowych. Oszczędzanie 
automatyczne to korzystna usługa, która ma przede wszystkim po-
zytywny wymiar finansowy dla osób mających problem z systema-
tycznym odkładaniem pieniędzy. Do banków oferujących powyższą 
usługę należą m.in: Credit Agricole – CA Saver, mBank – mSaver, ING 
Bank Śląski – Smart Saver, Getin Bank – Zachowaj Resztę oraz PKO 
BP – Autooszczędzanie (http://www.najlepszekonto.pl 2017). Cieka-
wym rozwiązaniem dla klientów detalicznych jest również oferowana 
przez mBank możliwość założenia kilku kont w celu realizacji „zasady 
sześciu kont”. Jest to zasada zarządzania finansami osobistymi, któ-
ra dopasowuje dane konto do ściśle określonego celu, umożliwiając 
efektywniejsze gospodarowanie środkami finansowymi.

W dobie postępu technologicznego warto wspomnieć o roli 
kart płatniczych. Klienci płacący kartami płatniczymi wydają znacznie 
więcej niż płacący gotówką (http://www.strefabiznesu.pl 2018). Jako 
najpopularniejsze rodzaje kart płatniczych warto wymienić (http://
www.sowafinansowa.pl 2018):

• karty debetowe – powiązane z rachunkiem bankowym oraz 
umożliwiające przeprowadzenie różnorodnych transakcji 
bezgotówkowych (płatności w punktach handlowo – usługo-
wych, zakupy w Internecie, wypłata gotówki z bankomatu;

• karty kredytowe – umożliwiające z przyznanego przez ban-
ki limitu kredytowego, którego wysokość zależy od decyzji 
konkretnego banku, wiarygodności kredytowej klienta oraz 
wysokości zarobków;

w dużym zakresie też automatyczne oszczędzanie (Chmielarz 2007). 
W sektorze klientów detalicznych bankowość internetowa, pomimo 
zdecydowanie późniejszego wejścia na rynek niż bankowość mode-
mowa, zyskała znacznie większą popularność. Przyczyną tego zjawi-
ska może być fakt, że w początkowym okresie rozwoju bankowość 
modemową adresowano wyłącznie do klientów instytucjonalnych, 
dopiero z biegiem rozwoju elektronicznych instrumentów płatni-
czych została zaadresowana również do klienta indywidualnego 
(Gospodarowicz 2005). Dopełnieniem powyższych form jest banko-
wość terminalowa, rozwijająca się jednocześnie z elektronicznymi 
instrumentami płatniczymi, jak również bankowość mobilna, która  
w ostatnim czasie zyskuje na znaczeniu.

Bankowość elektroniczna w zarządzaniu finansami 
osobistymi

Bankowość elektroniczna stanowi kluczowe narzędzie wyko-
rzystywane w teorii zarządzania finansami osobistymi. Z badania pt. 
Finansowy Barometr ING na temat bankowości mobilnej w Polsce  
i na świecie przeprowadzonego w 2015 roku, określającego poziom 
wiedzy finansowej konsumentów oraz jej wpływ na zachowania oraz 
postawy wobec zagadnień finansowych wynika, że 93% Polaków pra-
gnie lepiej zarządzać swoimi finansami, z kolei 63% Polaków posia-
da fundamentalną wiedzę z zakresu finansów (Finansowy Barometr 
ING... 2015). Umiejscawia to nasz kraj na 7 pozycji wśród 10 przeba-
danych krajów. Jak donosi raport, dla 71% Polaków ich sytuacja eko-
nomiczna w ciągu ostatniego roku nie uległa zmianie lub w pewnym 
stopniu poprawiła się. Pod tym względem Polska wypada korzystnie 
na tle Europy (średnia 63%). Jednocześnie na pogorszenie się sytuacji 
wskazało 29% mieszkańców Polski.

Edukacja finansowa jest niezwykle istotnym elementem  
w umiejętnym wykorzystywaniu instrumentów pomocnych w pro-
cesie zarządzania finansami. Pozytywnym aspektem w tym zakresie 
mogą okazać się internetowe aplikacje typu Personal Financial Mana-
gement (PFM), służące do śledzenia i zarządzania osobistymi finan-
sami. PFM dostarcza użytkownikom informacji o stanie ich finansów, 
strukturze wydatków i przychodów, jednocześnie pomagając tworzyć 
budżet, planować finanse w różnych okresach oraz kategoryzować 
wydatki. Obecnie najpopularniejszą formą PFM są aplikacje webowe 
spełniające następujące funkcje (Bogacka-Kisiel 2012):

• automatyczne kategoryzowanie transakcji, co umożliwia po-
znanie przez klienta struktury swoich wydatków;

• obliczanie miesięcznego budżetu, kumulując zaplanowane  
i już zrealizowane przychody i wydatki, co pozwala uświado-
mić użytkownikowi, jaką część dochodu może przeznaczyć 
na inwestycje;

• wspomaganie zaplanowanych przyszłych wydatków, co 
wpływa na zdecydowanie bardziej przemyślane rozchody; 

• wspieranie decyzji finansowych w długookresowej perspektywie; 
• wdrożenie instrumentów diagnozy problemów finanso-

wych, co wpływa na zwiększenie efektywności w obszarze 
zarządzania finansami osobistym; 

• wprowadzenie narzędzi prognostycznych, czyli systemów in-
formatycznych, które na postawie modelu ekonometryczne-
go i danych statystycznych umożliwią wizualizację wyników 
prognoz finansowych; 
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• karty płatnicze działające w trybie online – w ich przypad-
ku bank umożliwia przeprowadzenie danej operacji jedynie 
po wysłaniu zapytania przez terminal i po przeprowadzeniu 
weryfikacji salda;

• karty płatnicze działające w trybie offline – instrumenty 
umożliwiające dokonanie transakcji bez kontaktu terminalu 
z bankiem, czyli bez natychmiastowej autoryzacji. Przykła-
dem takich kart są karty zbliżeniowe.

Należy przy tym dodać, że pewnym aspektem negatywnym jest 
dostęp do pieniędzy, których klient nie posiada, czego obrazem są 
karty kredytowe oraz karty obciążeniowe. W momencie realizacji 
transakcji gotówkowej w bankomacie klient otrzymuje informację 
o braku środków na koncie, a następnie o dostępności kredytu na 
koncie, który zaspokoi jego bieżącą potrzebę (Bogacka-Kisiel 2012). 

Z punktu widzenia dostępu do pieniądza jest to niewątpliwie ko-
rzystna praktyka, jednakże z punktu widzenia umiejętnego zarządza-
nia finansami osobistymi, niekoniecznie. Istotną rolę odgrywają cechy 
osobowościowe oraz wiedza finansowa, wynikająca bezpośrednio  
z wcześniejszej edukacji finansowej.

Podsumowanie

Sukcesywne zainteresowanie bankowością elektro-
niczną, początkowo kartami płatniczymi, kolejno bankowo-
ścią internetową, a dzisiaj również i mobilną wpłynęło na 
wysoki udział bankowości detalicznej na obecnym rynku.

Ukazana specyfika systemu bankowości elektronicznej,  
a zwłaszcza internetowej i mobilnej zapewnia pełny i wygodny 
dostęp do finansów osobistych, umożliwiając przejrzysty sys-
tem zarządzania środkami, dzięki któremu klient ma pełniejszy 
obraz własnej sytuacji finansowej. Bankowość elektroniczna 
jest zestawem narzędzi wspierających zarządzanie finansami, 
jednakże oprócz narzędzi niezbędnym elementem jest wiedza 
z zakresu efektywnego zarządzania własnym kapitałem. Wy-
niki badań dowodzą1, że detaliczna bankowość elektronicz-
na oferuje coraz atrakcyjniejszy wachlarz produktów i usług 
bankowych oraz mobilnych, stanowiących istotne wsparcie  
w usprawnianiu procesu gospodarowania własnymi pieniędzmi. 

1 ING International Survey Mobile Banking 2016 [27.07.2018].

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
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Pieniądz kruszcowy i początki standardu złota

Rozwój pierwszych banków przypadał na czasy, kiedy rolę pie-
niądza pełniły monety wykonywane z drogocennych kruszców, głów-
nie złota i srebra. Większość badaczy historii pieniądza przyznaje, 
że w rozwoju współczesnego pieniądza kamieniem milowym była 
działalność Banku Amsterdamskiego, który pełnił rolę miejsca prze-
chowywania depozytów kruszcowych. Od początku XVII wieku przyj-
mował on monety, szacował ich wartość i proponował właścicielom 
równowartość w formie depozytu. W sytuacji, gdy depozytariusz 
prosił bankierów, by przekazać określoną liczbę monet wierzycielo-
wi, pracownicy przenosili je z jednego miejsca w drugie, by stały się 
one jego własnością (warto zauważyć, że w tej sytuacji maksymal-
na wartość transakcji nie mogła przekraczać początkowej wartości 
wkładu w banku). Taki rodzaj bankowości był bardzo czasochłonny  
i ryzykowny, w związku z czym po pewnym czasie zbawienne okazało 
się wynalezienie pieniądza w formie papierowej (Górska 2015).

Pierwsze europejskie pieniądze w postaci banknotów powsta-
ły w Szwecji, której system pieniężny do XVII wieku opierał się na 
dwóch kruszcach – złocie i srebrze. Wysokie zadłużenie spowodowa-
ne licznymi wojnami zmusiło Szwedów do wprowadzenia do obie-
gu monet wykonanych z miedzi, która występowała w tym kraju  
w wystarczająco dużej ilości. Jedna moneta ważyła do 20 kilogra-
mów, przez co dokonywanie nią transakcji kupna i sprzedaży było 
bardzo uciążliwe. Skutkowało to powołaniem w 1668 roku Szwedz-
kiego Banku Centralnego, w którym można było zdeponować krusz-
ce i w zamian otrzymać rodzaj pokwitowania świadczącego o wy-
sokości posiadanego w banku bilonu. Nieco ponad ćwierć wieku 
później, w 1694 roku, powstał Bank Anglii, który na takiej samej 
zasadzie jak bank w Szwecji wydawał pokwitowania, które były wy-
mienialne na złoto. W obu przypadkach widoczne jest powiązanie

Piotr Adamczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Krytyka pieniądza fiducjarnego
Critique of fiat money

The first paper money was a form of confirmation of posses-
sion of a precious metal resource. The outbreak of the First World 
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Początkowo pieniądze papierowe stanowiły formę potwier-
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Wraz z odejściem od gospodarki naturalnej, człowiek stanął 
przed wyzwaniem utworzenia systemu wymian dóbr pomiędzy ich 
producentami. Początkowo opierał się on na wymianie barterowej, 
jednak z czasem wymiana towaru za towar stawała się coraz bar-
dziej uciążliwa, a społeczności musiały stworzyć system, w którym 
środkiem wymiany będzie trwały i powszechnie akceptowany to-
war, stanowiący miernik wartości dla wszelkiego rodzaju dóbr. 

Zaczęto wykorzystywać spełniające wspomniane kryteria me-
tale szlachetne. Środki wymiany pod postacią kruszców, ze względu 
na ich nieporęczność, z czasem zaczęły być wypierane przez pienią-
dze w formie papierowej, które stanowiły odzwierciedlenie posiada-
nego złota lub srebra. Również ta forma pieniędzy została wyparta,  
a na ich miejsce wprowadzono banknoty, które od znanych wcze-
śniej środków płatniczych odróżniał istotny szczegół – same w sobie 
nie reprezentowały one żadnej wartości, co diametralnie zmieniło 
sposób postrzegania pieniądza przez człowieka.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wad systemu 
walutowego opartego o pieniądz fiducjarny. W pierwszej części 
pracy przedstawiono początki tworzenia się pieniędzy w formie 
banknotów, które pierwotnie stanowiły odzwierciedlenie wartości 
posiadanego kruszcu. 

Druga część przybliża okoliczności powstania i zasady funk-
cjonowania systemu walutowego zaproponowanego podczas 
konferencji w Bretton Woods, a także konsekwencje jego upadku  
w 1971 roku. 

Ostatnia cześć artykułu przedstawia główne wady pieniądza 
fiducjarnego, poparte przykładem hiperinflacji z lat 2000-2008, 
jaka miała miejsce w Zimbabwe oraz zagrożeniami wynikającymi  
z przeprowadzania ataków spekulacyjnych.
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Światowej spowodował problemy z wymienialnością walut na 
kruszec. Po zakończeniu wojny, ponownie powrócono do parytetu 
złota, jednak problematyczne było ustalenie przelicznika pomiędzy 
banknotem, a metalem szlachetnym, bowiem przywrócenie jego 
wartości sprzed wojny nie znajdowało odniesienia w sferze real-
nej (Górska 2015). Kryzys z lat 30. XX wieku postawił w wątpliwość 
powiązanie funta szterlinga ze złotem. Angielski ekonomista John 
Maynard Keynes uważał bowiem, że utrzymywanie parytetu krusz-
cowego jest niekorzystne dla brytyjskiej gospodarki (Górska 2015).

Okres drugiej wojny światowej niewątpliwie był bardzo wy-
niszczający dla państw europejskich, w których toczyły się dzia-
łania zbrojne, co w połączeniu z utratą funkcji waluty światowej 
przez brytyjskiego funta wraz z nastaniem pierwszej wojny świa-
towej dało Stanom Zjednoczonym możliwość stania się potęgą 
gospodarczą. W czasie trwania obu wojen dolar zyskiwał na zna-
czeniu, co sprawiło, że amerykanie dostrzegli w nim potencjał do 
stania się główną walutą świata (Middelkoop 2014). Na korzyść 
Stanów Zjednoczonych działał także fakt, że po II wojnie świato-
wej były one w posiadaniu blisko trzech czwartych światowych 
zasobów złota monetarnego (Selgin 2017), które mogły wesprzeć 
dolara w jego drodze do stania się walutą światowych rezerw.

Jeszcze przed zakończeniem wojny, w 1944 roku, w USA zor-
ganizowano konferencję, na której miały zostać podjęte próby 
utworzenia międzynarodowego systemu walutowego. Do Bretton 
Woods, bo tak nazywała się miejscowość, w której zorganizowa-
no zjazd, przybyło 730 delegatów reprezentujących 44 państwa,  
a główną ideą spotkania było zapewnienie stabilności kursów wa-
lutowych, których wahania negatywnie wpływały na handel zagra-
niczny. Dla gospodarzy konferencja ta była okazją do przeforsowania 
pomysłu oparcia nowego ładu finansowego nie na złocie, lecz na 
dolarze, dzięki czemu Stany mogły finansować swój ujemny bilans 
w handlu zagranicznym dzięki dodrukowi pieniądza (Middelkoop 
2014). Kraje Europy, a w szczególności Wielka Brytania, która swe-
go czasu mogła poszczycić się posiadaniem waluty rezerw świato-
wych, zdawały sobie sprawę z tego, że ustanowienie dolara główną 
walutą w wymianie międzynarodowej da Stanom Zjednoczonym 
możliwość czerpania z tego wymiernych korzyści kosztem reszty 
świata, w związku z czym optowały za rozwiązaniem zakładającym 
zapewnienie pełnej wymienialności dolarów na złoto. Pomimo że 
powszechnie zdawano sobie sprawę z tego, że zaproponowany  
w Bretton Woods system daje Stanom Zjednoczonym uprzywilejo-
waną pozycję, to jednak zniszczone działaniami wojennymi kraje eu-
ropejskie przystały na nowy system oraz zaprezentowany na konfe-
rencji plan Marshalla, który miał im pomóc w odbudowie ich znisz-
czonych wojną gospodarek. Finalnie, USA zobowiązało się do umoż-
liwienia bez przeszkód na wymianę zgromadzonych przez inne kraje 
zasobów dolara na złoto po cenie 35 dolarów za uncję, a wszystkie 
kursy walutowe zostały powiązane z amerykańskim pieniądzem 
za pomocą nowego dolarowo-złotego systemu (Szopa 2012).

W latach 40. i 50. XX wieku powszechne było zjawisko tak 
zwanego „głodu dolarowego”, kiedy to państwa europejskie bar-
dziej pożądały dolarów niż złota, w związku z czym większość  
z nich nie nadużywała prawa do wymiany pieniędzy na żółty kru-
szec (Bilski 2015). Jednakże duże zmiany w tej kwestii zaszły  
w latach 60., kiedy państwa takie jak Holandia, Wielka Brytania, 
Francja czy Niemcy zażądały od Stanów Zjednoczonych wykupu

pieniądza w formie papierowej z tradycyjnym kruszcem, bowiem 
pierwsze banknoty stanowiły pewnego rodzaju informację o posia-
daniu przez daną osobę odpowiedniej ilości pieniądza kruszcowego, 
zdeponowanego w bankowym skarbcu. Inaczej mówiąc, pierwsze 
papierowe pieniądze stanowiły odzwierciedlenie wartości wyra-
żonej w złocie, srebrze lub innym metalu szlachetnym (Morawski 
2006).

Z czasem jednak pieniądze pojawiające się w obiegu przestały 
być powiązane z metalami szlachetnymi. Pierwsza połowa XIX wie-
ku Wielkiej Brytanii stanowiła czas wzmożonego wzrostu gospodar-
czego oraz ekspansji kredytowej banków. Był to czas nieprzerwane-
go wzrostu gospodarczego, który sprzyjał budowie infrastruktury 
kolejowej, w związku z czym na giełdzie zyskiwały między innymi 
akacje towarzystw kolejowych. Tendencja wzrostowa w gospodar-
ce trwała do 1844 roku, kiedy przyjęto ustawę znaną szerzej pod 
nazwą Akt Peela (od nazwiska Roberta Peela, ówczesnego premie-
ra Anglii). Dokument ten zakładał, że każdorazowy dodruk pienią-
dza papierowego przez Bank Anglii musi znaleźć odzwierciedlenie  
w złocie (dotychczas mogło to być również odzwierciedlenie w dłu-
gu publicznym). Pomimo wprowadzenia zakazu emisji pieniądza bez 
pokrycia, nie dotyczył on jednak pieniędzy pożyczkowych i depozy-
towych – banki rozliczały te transakcje za pomocą czeków, co po-
skutkowało 5-krotnym wzrostem ich wolumenu w przeciągu dwóch 
lat. Zaistniała sytuacja spowodowała spekulacje na giełdzie, które  
z kolei spowodowały kryzys w 1846 roku, który skutkował spadkiem 
cen akcji oraz wysokim bezrobociem, szczególnie w obszarze kolej-
nictwa. Pokazuje to, jak destabilizujący wpływ na gospodarkę ma 
niekontrolowana podaż pieniądza (Górska 2015). Powstanie monet 
kruszcowych, które były trwałe i w przeciwieństwie do pieniądza to-
warowego łatwiejsze w transporcie sprawiło, że rozgorzał spór doty-
czący istoty pieniądza. Zgodnie ze szkołą metalistyczną (kruszcową) 
jego wartość stanowi wyłączenie zawarty w nim kruszec, natomiast 
według teorii nominalistycznej wartość pieniądza wynika z nada-
nemu mu przez władzę państwową charakterowi prawnego środka 
płatniczego (Kubiczek 2015).

Wybuch pierwszej wojny światowej zmienił gospodarcze obli-
cze Europy, a w związku z tym także istotnie wpłynął na system wa-
lutowy. Złoto zostało wycofane z obiegu i nastąpiła jego koncentra-
cja w bankach centralnych, a nowo drukowane banknoty nie miały 
już pokrycia w żółtym kruszcu. Zmalały także jego międzynarodowe 
przepływy. Pomimo wiary wielu ekonomistów, że po wprowadzeniu 
kilku zmian do systemu waluty złotej, zostanie on z powodzeniem 
wdrożony do międzynarodowego systemu finansowego, to jednak 
całkowicie zrezygnowano już z tego pomysłu, a na światowych 
rynkach zapanował chaos spowodowany brakiem alternatywy dla 
starego, niedającego już się uratować systemu walutowego (Bilski 
2016).

Początek i upadek systemu z Bretton Woods

W drugiej połowie XIX wieku rozgorzał konflikt dotyczący cha-
rakteru pieniądza. Część środowisk ekonomicznych optowała za 
prowadzeniem polityki gospodarczej w oparciu o złoty standard, 
natomiast inni byli zwolennikami uwolnienia pieniądza od pary-
tetu kruszcowego. Pod koniec wieku, w krajach uprzemysłowio-
nych, dominował system waluty złotej, jednakże wybuch I Wojny 
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koszty, pomimo że oszacowane na około 3% PKB, nie zostały nawet 
uwzględnione w budżecie. Innym realizowanym w tym samym cza-
sie projektem była realizacja ustawy o nabyciu ziemi z 1992 roku, 
zgodnie z którą farmy, które były opuszczone lub otoczone gruntami 
komunalnymi oraz te, które znajdowały się w rękach jednej osoby 
podlegały obowiązkowi sprzedaży. Również w tym przypadku nie 
brano pod uwagę kosztów ustawy, które przekraczały możliwości 
finansowe kraju. W 1997 roku weterani wojenni wywarli presję na 
ówczesnym prezydencie Zimbabwe, który ogłosił plany przymuso-
wego wywłaszczenia ziem białych obywateli i ich znacjonalizowanie, 
co przeważyło na wiarygodności finansowej kraju, który stracił po-
moc ze strony Banku Światowego oraz Międzynarodowego Fundu-
szu Walutowego (Coomer i Gstraunthaler 2011). Niefrasobliwość 
rządu doprowadziła kraj do powstania zjawiska spirali inflacyjnej 
spowodowanej prowadzoną polityką monetarną. W szczytowym 
momencie postępującej hiperinflacji, czyli w grudniu 2008 roku, 
Zimbabwe odnotowywało wzrost przeciętnego poziomu cen wyno-
szący 6,5 nowemdecyliardów (6,5 x 10 108) procent w skali roku. 
Rok później, w kwietniu, zaprzestano dalszego dodruku banknotów, 
a dolar zimbabweński został zastąpiony przez dolara południowo-
afrykańskiego i amerykańskiego (Ferensztajn 2011). Powyższy przy-
kład pokazuje skrajne konsekwencje prowadzenia polityki druku 
pieniądza, który nie posiada odzwierciedlenia w sferze realnej.

Przejście z systemu dolarowo-złotego do systemu opartego  
o pieniądz fiducjarny sprawiło, że światowy rynek walutowy funk-
cjonuje w warunkach niepewności, przez co jest podatny na ataki 
spekulacyjne (Forbes i Ames 2015). Polegają one na zadłużaniu się 
w danej walucie i szybkim jej odsprzedawaniu. Inaczej mówiąc pole-
ga to na inwestowaniu w walutę (często kraju rozwijającego się), na 
której będzie można szybko się wzbogacić. Silna spekulacja skutkuje 
wzrostem popytu na krótkoterminowe pożyczki, co przekłada się 
na wzrost stóp procentowych w czasie kryzysu walutowego. Zysk 
podmiotu dokonującego ataku spekulacyjnego opiera się na prze-
konaniu, że w sytuacji wystąpienia spadku wartości waluty, będzie 
można ją tanio nabyć i dokonać spłaty zaciągniętego długu, któ-
rego wartość w obcej walucie staje się niższa (Maciejewski 2004).  
W takiej sytuacji dochodzi do wzbogacenia się spekulanta kosztem 
zaatakowanego kraju, wyłącznie poprzez wykorzystanie operacji do-
konywanych na rynku walutowym.

Jednym z najbardziej znanych spekulantów jest niewątpliwie 
George Soros, który dzięki dokonanemu 22 września 1992 roku 
atakowi spekulacyjnemu zyskał przydomek „człowieka, który złamał 
Bank Anglii”. Wielka Brytania była wówczas zobowiązana w ramach 
mechanizmu ERM do utrzymywania stałego kursu funta do m.in. 
marki niemieckiej o odchyleniach nie większych niż 6%, a w przypad-
ku osiągnięcia granicy procentowej musiała dokonać interwencji na 
rynku walutowym. Władze Wielkiej Brytanii starały się skłonić spe-
kulantów do zakupu funtów szterlingów poprzez zwiększenie stóp 
procentowych, jednak ci postąpili inaczej – zaciągali kredyty w bry-
tyjskiej walucie i pozyskane w ten sposób środki od razu wymieniali 
na marki, co przyczyniło się do spadku wartości funta, w związku  
z koniecznością jego skupowania, by móc spełnić zobowiązania 
wynikające z systemu ERM. Spadek wartości waluty został wyko-
rzystany przez George’a Sorosa, który odkupił funty i spłacił wie-
rzycieli kończąc cały atak z zyskiem wynoszącym 1 miliard dolarów. 
Zgodnie z oficjalnymi szacunkami Wielka Brytania straciła na ataku 

zgromadzonych przez nie zasobów dolara w zamian za złoto. Pomię-
dzy rokiem 1959 a 1971 Amerykanie stracili ponad połowę rezerw 
złota, które wynosiły wówczas ponad 20 000 ton. Pojawienie się no-
wego kanału przepływu złota przez Atlantyk w stronę Europy sprawi-
ło, że zasoby te w dramatyczny sposób zmalały, zagrażając systemowi 
z Bretton Woods. Przed wyzwaniem poradzenia sobie z problemem 
„ucieczki” kruszcu ze Stanów Zjednoczonych stanął prezydent Nixon, 
który w związku z destabilizacją amerykańskiego systemu finansowe-
go podjął decyzję o zaprzestaniu wymienialności dolarów na złoto. 
W związku z problemami z utrzymaniem rezerw złota w 1971 roku 
ostatecznie upadł system finansowy ustanowiony podczas konferencji 
z Bretton Woods.

Krytyka pieniądza fiducjarnego

Wielu ekonomistów upatruje się przyczyn upadku systemu 
dolarowo-złotego w niekontrolowanym i nieposiadającym od-
zwierciedlenia w ilości żółtego metalu druku banknotów. Powstały 
w ten sposób pieniądz nosi nazwę pieniądza fiat lub fiducjarnego, 
którego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa fides, czyli wiara. Ety-
mologia jego nazwy jest nie bez znaczenia, gdyż to właśnie wia-
ra w jego faktyczną wartość sprawia, że staje się on powszechnie 
akceptowalnym środkiem płatniczym. Pieniądz fiducjarny, który  
w gospodarkach rozwiniętych stanowi obecnie najpowszechniejszy 
rodzaj pieniądza, może funkcjonować jako środek płatniczy tylko 
dzięki zaufaniu społecznemu do jego wartości, bowiem nie wynika 
ona z cen materiałów, z których jest wykonany. Inaczej mówiąc nie 
posiada on samoistnej wartości użytkowej oraz nie ma odzwiercie-
dlenia w ilości złota zgromadzonego w danej gospodarce, w której 
pieniądz taki funkcjonuje. Zaletą złota, w przeciwieństwie do pie-
niądza fiducjarnego, jest niewątpliwie jego stabilność, czego przy-
kładem może być rzymski aureus, czyli 8-gramowa złota moneta 
znajdująca się w Muzeum w Londynie. Obok eksponatu znajduje 
się informacja, że za taką monetę można było nabyć równowartość 
około 400 litrów taniego wina. Wartość złota w 2011 roku wycenio-
na była na około 400 USD, co daje możliwość zakupu 400 litrowych 
butelek francuskiego wina z niższej półki (Middelkoop 2016). Z kolei 
w przypadku pieniędzy fiducjarnych można zauważyć systematyczny 
spadek ich siły nabywczej. Dokonywany przez USA w trakcie obo-
wiązywania systemu z Bretton Woods dodruk pieniądza nosi nazwę 
luzowania ilościowego i w praktyce oznacza produkcję pieniądza, 
którego wartość nie ma odzwierciedlenia w sferze gospodarczej, co 
powoduje wzrost przeciętnego poziomu cen.

Argumentem przeciw pieniądzowi fiducjarnemu może być fakt, 
że wszelkie znane przypadki hiperinflacji miały miejsce w gospodar-
kach, które cechowała nadmierna produkcja pieniądza papierowe-
go. W przypadku systemów walutowych opartych na parytecie złota 
wielkość wzrostu przeciętnego poziomu cen, wynikająca ze wzrostu 
podaży metalu w gospodarce, nie przekraczała średnio 2% w skali 
roku (Sieroń 2017). Jako przykład jednego z najnowszych przypad-
ków hiperinflacji na świecie można przytoczyć sytuację panującą 
od 2000 roku w Zimbabwe. Jako przyczyny destabilizacji waluty 
tego afrykańskiego kraju podaje się przede wszystkim nieodpowie-
dzialną politykę fiskalną rządu, który bez liczenia się z kosztami dla 
finansów publicznych wprowadził program emerytur oraz odszko-
dowań dla weteranów walczących o niepodległość ojczyzny, którego 
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w przybliżeniu 3 miliardy funtów, a dzień ten zapisał się na kartach 
historii Zjednoczonego Królestwa jak Czarna Środa (Wysocki 2016). 
Według Johna Tamny’ego (redaktor do spraw ekonomii politycznej 
serwisu Forbes.com) gdyby w USA powrócono do waluty opartej na 
parytecie złota, tacy spekulanci jak np. George Soros, John Paulson 
czy Paul Tudor Jones nie byliby w stanie dorobić się fortun na prze-
prowadzaniu ataków (Forbes, Ames 2015).

Podsumowanie

Wielu ekonomistów upatruje się przyczyn upadku systemu do-
larowo-złotego w niekontrolowanym i nieposiadającym odzwier-
ciedlenia w ilości złota druku banknotów. Powstały w ten sposób 
pieniądz nosi nazwę fiducjarnego i charakteryzuje się tym, że jego 
wartość nie ma oparcia w żadnym dobrze materialnym.

Druk pieniądza, który nie ma odzwierciedlenia w sferze real-
nej coraz częściej spotyka się z krytyką niektórych środowisk eko-
nomicznych, które opowiadają się za zmianą obecnego systemu 
walutowego. Powrót do złotego standardu znajduje obecnie coraz 
więcej zwolenników. W stanie Utah monety wykonane ze złota i sre-
bra posiadają obecnie status pełnoprawnych środków płatniczych, 
a w Georgii i Montanie rozważa się wprowadzenie złota jako środka 
wymiany w niektórych sektorach (Forbes, Ames 2015).

Za negatywne skutki stosowania pieniądza fiducjarnego uważa 
się powstawanie hiperinflacji, której przykładem może być ta, która 
dotknęła Zimbabwe na początku obecnego millenium i która dopro-
wadziła kraj na skraj bankructwa. Za inną wadę obecnego systemu 
uważa się również możliwości spekulowania kursami wymiany, co 
często staje się celem ataków ze strony osób, które chcą w szybki 
sposób wzbogacić się kosztem kraju emitującego atakowaną walutę.

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
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więcej znaczy lepiej, a nowe jest lepsze od tego, co już posiadamy, 
wyłącznie dlatego, że jest nowe. Jest to świat, w którym człowiek 
pozostaje stale niezaspokojony konsumpcyjnie – zawsze istnieją do-
bra, które mógłby mieć i które – zgodnie z logiką świata konsumpcji 
– powinien posiąść, aby jego status społeczny utrzymał się na do-
tychczasowym poziomie” (Mysona Byrska 2014:151). Utrzymanie 
statusu społecznego wyznaczonego przez posiadanie to tylko jeden 
z istotnych elementów tego modelu bogactwa. Dla pewnej części 
konsumentów uczestniczenie w pogoni za modnymi, najnowszymi 
trendami nie jest jedynie sposobem utrzymania statusu społeczne-
go, lecz staje się także próbą osiągnięcia szczęścia, która ostatecznie 
kończy się frustracją, niespełnieniem lub zawiedzionymi nadzieja-
mi. Jak wynika z badań Richarda Layarda, poczucie szczęścia rośnie 
wraz ze wzrostem dochodów jedynie na początkowym etapie, na-
tomiast kiedy podstawowe potrzeby zostają zaspokojone, to poczu-
cie szczęścia rośnie zdecydowanie wolniej niż zarobki (Layard 2005). 
Mniemanie że zaspokojenie pragnień i potrzeb jest możliwe poprzez 
posiadanie rzeczy zostało nazwane „nowym prawem do szczęścia” 
(Baudrillard 2006: 46). Jednak w ramach tego obowiązującego  
w świecie konsumpcji prawa nie chodzi o zaspakajanie realnych po-
trzeb i o docieranie do rzeczywistych pragnień, lecz o dążenie do 
realizacji tych potrzeb, które zostały wykreowane zgodnie z produk-
tami aktualnie obecnymi na rynku. 

Jak wskazuje Katarzyna Cikała-Kaszowska: „To, o czym powinien 
myśleć (konsument), jest z góry ustanowione przez bloki reklamowe 
i sławnych ludzi promujących odpowiednie wzorce życiowe. Stąd też 
przedstawiony tam jest odpowiedni obraz szczęścia. Szczęście ma 
pojawiać się po zakupie dóbr, podniesieniu jakości życia, ulepszeniu 
ciała, pojawieniu się w odpowiednich kręgach – tak postrzega te 
kwestie przeciętny konsument” (Cikała-Kaszowska 2016: 86). Nie-
stety wykreowanych czy też – jak by to wyraził Epikur – urojonych 

Urszula Opyrchał, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ideał wewnętrznego bogactwa
The ideal of the inner wealt

Wealth can be understood as possessing material goods and 
consumption or as internal quality and mental state. Navis Nord 
in his writings (especially in Prosperity Training) compares both 
models of wealth, indicating that the artificial needs created in 
the world of consumption can not be satisfied, which is associated 
with a constant sense of hunger, and ultimately with frustration 
and doubt. The alternative is the ideal of internal wealth, which 
involves getting to know oneself and reaching perfection through 
developing integrative ethics and through discovering what is re-
ally important in a person’s life. This second model of wealth can 
help you find lasting happiness.

Keywords: wealth, happieness, Navis Nord, consumerism, inte-
grational ethics.

Bogactwo można rozumieć jako posiadanie dóbr material-
nych i konsumpcję lub jako wewnętrzną jakość i stan mentalny. 
W swoich pismach (szczególnie w Prosperity Training) Navis Nord 
porównuje oba modele bogactwa wskazując, że sztucznych po-
trzeb wykreowanych w świecie konsumpcji nie da się zaspokoić, 
co wiąże się z ciągłym poczuciem głodu, a ostatecznie z frustracją 
i zwątpieniem. Alternatywą jest ideał wewnętrznego bogactwa, 
który wiąże się z poznawaniem i doskonaleniem samego siebie 
poprzez rozwijanie etyki integracyjnej i poprzez odkrywanie tego, 
co w życiu człowieka jest naprawdę istotne. Ten model bogactwa 
może pomóc w odnalezieniu trwałego szczęścia.

Słowa kluczowe: bogactwo, szczęście, Navis Nord, konsumpcjo-
nizm, etyka integracyjna.
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Wstęp

Obecnie w świecie kultury zachodniej stan posiadania jest jed-
nym z wyznaczników nie tylko pozycji społecznej danej osoby, ale 
i ma wskazywać na jej ogólny dobrostan. Drogie gadżety prezen-
towane są w reklamach jako podnoszące wartość jednostki i przy-
noszące szczęście, dzieci chodzące w butach innych niż markowe 
bywają izolowane z grupy rówieśniczej z powodu swej niższości,  
a autorzy różnych podręczników z zakresu rozwoju osobistego 
próbują zaprezentować metody mające pomóc więcej zarabiać. 
Wyższe zarobki i ciągle zmieniająca się moda wciągają część spo-
łeczeństwa w konsumpcję, dając konsumentowi poczucie bycia 
bogatym. Należy wziąć jednak pod uwagę, że konsumpcja i posia-
danie dóbr materialnych to tylko jeden, bardzo powierzchowny, 
sposób rozumienia bogactwa. Bogactwo można także rozpatrywać 
w odniesieniu do wewnętrznych właściwości danego człowieka, 
jego stanu mentalnego i realizowanej przez niego pełni życia. Ta-
kie rozumienie bogactwa obecne jest w myśli Navisa Norda. Celem 
artykułu jest analiza dwóch modelów bogactwa, czyli konsumpcji 
oraz wewnętrznego bogactwa, w kontekście stawania się jednostką 
szczęśliwą.

Konsumpcja

Polski filozof i nauczyciel duchowości Navis Nord w książce 
Prosperity Training (Nord 2015) porównuje dwa modele bogactwa: 
jednym jest konsumpcja, nazywana także bogactwem konsumenta, 
drugim jest wewnętrzne bogactwo. Bogactwo konsumenta opisy-
wane jest przez współczesną literaturę naukową, której przedmio-
tem jest zjawisko konsumpcjonizmu. Przykładowo Joanna Mysona 
Byrska wskazuje, że świat konsumpcji jest światem, „w którym 
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jest tym, co układa całe życie takiego człowieka. Ze względu na 
wartość, która przewodzi jego życiu, nie zrobi on pewnych rzeczy, 
które w krótkotrwałej perspektywie mogą się wydawać korzystne. 
Nie będzie on innych okradać, wyzyskiwać, dominować, wciskać 
w szablonowe schematy, uprzedmiatawiać, ponieważ uznaje coś 
ważniejszego niż bieżące korzyści – np. uznaje budowanie dobrych 
i długotrwałych relacji z innymi. Jeśli ktoś realizuje w swoim życiu 
prawdziwą wartość, to nie pozwoli, by nadrzędną zasadą jego po-
stępowania były egoistyczne, chwilowe korzyści. Będzie wówczas 
własną wartość budować w oparciu o inne elementy niż zarobki  
i posiadane dobra materialne.

Jedną z istotnych charakterystyk wewnętrznego bogactwa 
wymienianą przez Norda jest świeżość. Świeżość jest związana 
z rozwijaniem obserwacji i poszerzaniem percepcji, a objawia się 
tym, że nawet na osoby, które znamy od wielu lat, czy na przed-
mioty, które posiadamy od dawna, patrzymy w taki sposób, jak-
byśmy je widzieli po raz pierwszy (Nord 2018a). Świeżość pozwala 
uchwycić, że rzeczywistość jest w ciągłym ruchu, że to, co widzia-
ło się przed chwilą, już nie istnieje, bo pojawiło się nowe. Między 
innymi świeżość sprawia, że osoba przestaje być zainteresowana 
podążaniem za modą i ciągłym otaczaniem się nowościami, ponie-
waż samą otaczającą rzeczywistość postrzega jako świeżą i nową.
Kolejną charakterystyką wewnętrznego bogactwa jest znajomość 

swoich realnych potrzeb i optymalnego zakresu ich realizacji. Droga 
do wewnętrznego bogactwa to „droga do odkrycia realnych moż-
liwości” (Nord 2015: 287). Osoby, która realizuje taki ideał bogac-
twa, nie przekonają reklamy i celebryci, że ma ona taką czy inną 
potrzebę, ponieważ – będąc w kontakcie z samą sobą – jest w stanie 
zweryfikować pojawiające się w niej myśli dotyczące chęci posia-
dania jakiegoś przedmiotu czy wykonania reklamowanego działa-
nia. Między innymi z powodu rozpoznania i zaspakajania swoich 
realnych potrzeb, zmierza do stanu uspokojenia, nasycenia, pełni 
życia i spełnienia. Jest to stan przeciwny ekscytacji i niedającego 
się zaspokoić pędu za nowościami obecnymi w modelu bogac-
twa konsumenta. Powyższe elementy stanowią oczywiście jedy-
nie wybór z szerokiej listy pomagającej zrozumieć to zagadnienie.

Ideał wewnętrznego bogactwa w pewnej mierze przypomina 
ideał samorealizacji Abrahama Maslowa, który zwrócił uwagę na to, 
że osoby samorealizujące się odznaczają się charakterystycznym po-
dejściem do siebie, życia i świata. Niektóre wyróżnione przez niego 
cechy takich osób to: realistyczne nastawienie do świata, akceptacja 
samego siebie i innych ludzi oraz świata natury, kreatywność, bo-
gata osobowość, odporność na wpływy otoczenia, łatwe znoszenie 
samotności bez szkody dla siebie i bez przykrości, umiejętność do-
świadczania nowości oraz spontaniczność, postawa pokory i szacun-
ku wobec ludzi i zjawisk, głębokie relacje interpersonalne, posiada-
nie hierarchii wartości, etyczne zachowanie, odróżnianie środków 
od celów, umiejętność rozwiązania dychotomii pomiędzy egoizmem 
a brakiem egoizmu (Maslow 1968; Maslow 2006). Wiele wskaza-
nych, jak również pominiętych tu elementów wskazuje na zależność 
między doświadczaniem spełnienia i samorealizacji a urzeczywist-
nianiem w życiu ideału wewnętrznego bogactwa. Być może jest to 
związane z tym, że w obu modelach ważne jest odkrywanie swoich 
mocnych stron, a zatem możliwego pola bycia użytecznym dla in-
nych, realistyczne odniesienie do siebie i świata, z czym wiąże się 
porzucenie walki z rzeczywistością, jak również realizowanie tego, 

pragnień zaspokoić się nie da (Nord 2014). Na jedynie chwilowe 
poczucie zadowolenia z posiadania modnego gadżetu czy nawet 
drogiego, ale nieprzydatnego przedmiotu, wskazują liczne badania 
społeczeństwa konsumpcyjnego.  Często wymienianymi elementa-
mi, stanowiącymi charakterystykę konsumpcjonizmu, są: chciwość, 
chęć potwierdzania swojej pozycji i prestiżu, niezdrowa rywalizacja, 
zaspokajanie doraźnych zachcianek, marnotrawstwo, strach przed 
stratą, chęć realizacji wykreowanych potrzeb, podążanie za modą. 
Navis Nord, oprócz powyższych cech świata konsumpcji i jej modelu 
bogactwa, wskazuje na kilka mniej przebadanych zjawisk. Wszystkie 
one odnoszą się do poznawania tego, w jaki sposób zachowania 
konsumenckie pozwalają w akceptowalny społecznie sposób reali-
zować destrukcyjne tendencje tkwiące w człowieku.

Jednym z takich elementów jest  ekscytacja (pobudzenie) (Nord 
2015). Oczekiwanie na nowy produkt, wyszukiwanie najatrakcyjniej-
szych ofert, rabatów i promocji daje pojawiające się wciąż na nowo 
możliwości przeżywania ekscytacji. I choć emocje związane z eks-
cytowaniem się mogą być subiektywnie odbierane jako przyjemne  
i dające energię do działania, to – jak zauważa Navis Nord – ekscyta-
cja na dłuższą metę znieczula i powoduje konieczność dostarczania 
coraz silniejszych bodźców celem wywołania podobnego poziomu 
pobudzenia (Nord 2014). Innymi zjawiskami wskazanymi przez Nor-
da w kontekście bogactwa konsumenta są: brak świeżości, który po-
woduje, że osoba potrzebuje jej ekwiwalentu w postaci konsumpcji 
czegoś nowego, problem dominacji, idea, że to, co wartościowe, 
można kupić za pieniądze oraz przypadkowość, czyli to, że bogactwo 
konsumenta może być rozlosowane przez los i nie będzie wiązało 
się z rozpoznaniem własnych silnych stron, co umożliwiłoby po-
wtórzenie sukcesu (Nord 2015). Bogactwo konsumenta mieści się  
w obszarze przedmiotów, a przez to czyni jednostkę od nich zależną. 
Poczucie szczęścia, które jest dostępne w ramach tego modelu jest 
niezwykle krótkotrwałe. Opisane elementy charakteryzujące ideał 
bogactwa konsumenta sprawiają, że wcześniej czy później dążenie 
do uzyskania stanu szczęścia poprzez realizowanie tego modelu bo-
gactwa okaże się płonną nadzieją, co w skrajnym przypadku może 
spowodować zanegowanie istnienia szczęścia w ogóle. 

Wewnętrzne bogactwo

Drugi model bogactwa przedstawiony przez Navisa Norda od-
nosi się do ideału wewnętrznego bogactwa. Do zbioru tak rozumia-
nego bogactwa zalicza on między innymi dobre stosunki z ludźmi, 
udany związek, szczęście, miłość, zdrowie, sprawność intelektualną 
czy dobre traktowanie siebie i ludzi (Nord 2015). Oczywiście w ra-
mach artykułu omówione zostaną jedynie wybrane aspekty tego 
zagadnienia.

Nord podkreśla, że bogactwo, którego warto poszukiwać, nie 
jest jedynie stanem materialnego posiadania, choć oczywiście może 
ono znaleźć swoje odzwierciedlenie między innymi w wielkości ma-
jątku. Wskazuje on, że bogactwo to wewnętrzna jakość, która może 
się manifestować w działaniu człowieka, charakteryzującego się od-
powiednim stanem mentalnym. 

Kiedy Nord porównuje dwa modele bogactwa – bogactwo kon-
sumenta i wewnętrzne bogactwo – na pierwszym miejscu wskazuje, 
że z wewnętrznym bogactwem wiąże się wiara w nieprzemijające 
wartości (Nord 2015). Wartość (np. dobro, miłość, piękno, prawda) 
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atrakcyjny, realistyczny i terminowy. Względem celów jakościowych 
metoda ta jest całkowicie bezużyteczna. Nie da się ustalić terminu 
realizacji takiego celu jak wewnętrzne bogactwo ani go precyzyjnie 
opisać czy też zmierzyć. Podobne próby mogłyby doprowadzić do 
pomylenia wewnętrznej jakości z formą, która w momencie ustala-
nia celu interpretowana jest jako bogactwo (np. posiadanie X pie-
niędzy na koncie, praca na stanowisku Y itp.). 

Mimo że jest to trudne, należy jednak systematycznie dążyć 
do klarowności celu jakościowego, by nie mieszał się on z innymi 
treściami świadomości. Dążenie do klarowności celu jakościowe-
go wcale nie oznacza, że będziemy w stanie w szczegółowy spo-
sób opisać jego formę zewnętrzną (Nord 2018b). Jest to związane 
między innymi z tym, że cele jakościowe uchwytywane są przez 
impulsy mające swoje źródło w tym, co doskonałe i duchowe, co 
u niezintegrowanego człowieka wcale nie występuje zbyt często, 
a warunkowanie się do określonej formy zewnętrznej może powo-
dować wiązanie się z niższymi stanami mentalnymi, które nie są  
w stanie pomóc człowiekowi w realizacji celu jakościowego. Dążenie 
do klarowności jest ważne między innymi z tego powodu, że to cel 
wyznacza metodę realizacji.

Częścią metody natomiast jest dążenie do zrozumienia i wcie-
lenia w życie zasad dyscypliny integracyjnej. Nord wyróżnia dzie-
sięć wskazań dyscypliny integracyjnej (Nord 2015; Nord 2017), które 
mają pomóc osobie w zobaczeniu tego, co jest faktycznym, pierwot-
nym motywem podjęcia takiego a nie innego działania. Oczywiście 
wskazane są takie destrukcyjne impulsy jak impuls zabijania czy kra-
dzieży – które spotyka się w większości lub nawet wszystkich syste-
mach etycznych – lecz uwzględnione są także te mniej oczywiste jak 
np. impuls niewiedzy, plotki czy strachu przed realizacją własnego 
potencjału. Utrzymywanie dyscypliny ma pomóc zrozumieć własne 
zachowania, dotrzeć do samego siebie i umożliwić zobaczenie tego, 
co utrudnia realizację wskazań dyscypliny, a zatem i realizację celu. 
Dzięki obserwacji impulsów możliwe staje się dotarcie do ich źródła, 
co pozwala uwolnić się od działania na ich podstawie. Przekracza-
jąc impulsy, dociera się do swojej charakterystyki, czyli do sposobu 
istnienia, do swojej budowy, która opiera się na trzech korzeniach: 
niewiedzy, żądzy i nienawiści. Z jednej strony sposób istnienia opar-
ty na tych trzech korzeniach musi zostać zmieniony, jeśli chce się 
realizować cele jakościowe, a z drugiej strony powiązanie z celem 
jakościowym daje silną motywację, by tę zmianę w sobie przepro-
wadzać.

Jeśli zatem ktoś chce realizować ideał wewnętrznego bogac-
twa, powinien dążyć do rozpoznania impulsów, na podstawie któ-
rych podejmowane są jego działania. Czy jeśli zarabia pieniądze lub 
jest biedny, to czy czyni to przykładowo z powodu strachu, chęci 
kradzieży, a może poprzez pracoholizm lub bezrobocie nie pozwala 
sobie na zaistnienie w taki sposób, jaki jest dla niego najlepszy? 
Jeśli ktoś kupuje nowe rzeczy, to czy czyni to z nienawiści do siebie  
i świata, z chęci zagłuszenia braku kontaktu ze sobą, czy też używa 
zakupionych produktów w racjonalny sposób i potrafi się nimi cie-
szyć?

Ideał wewnętrznego bogactwa jest ściśle związany z pozna-
waniem siebie, a przez to jest znacznie trudniejszy do realizacji niż 
bogactwo konsumenta. Bogactwo konsumenta jest łatwe, ponieważ 
bazuje na wielu elementach budowy niezintegrowanego człowieka. 
U różnych osób może ono być wyrazem realizowania się różnych 

kim się jest bez próby wtłaczania siebie w odgórnie przyjęte ramy.
Warto jeszcze zauważyć, że choć wewnętrzne bogactwo dotyczy innej 
sfery niż zarobkowanie i posiadanie, to korzystanie z dóbr material-
nych wcale nie jest negowane. Nord podkreśla, że: „zdrowe dążenie 
do zarabiania pieniędzy przynosi zdrowe skutki, niezdrowe dążenie 
do zarabiania sprowadza kłopoty. W pieniądzach nie ma nic złego, to 
raczej brak pieniędzy jest wylęgarnią zła. Zarówno brak pieniędzy, jak 
i ich nadmiar ujawniają, jacy naprawdę jesteśmy” (Nord 2015: 163). 
Odniesienie danego człowieka do posiadanych dóbr materialnych 
ujawnia z jednej strony, czy stanowią one esencję jego życia i pod-
stawę do utrzymywania własnego pozytywnego wizerunku, czy też 
pełnią one jedynie funkcję użytkową, a z drugiej pokazują, czy dana 
osoba potrafi dzielić się posiadanymi dobrami, a jeśli tak, to czym jest 
ono motywowane. 

Przeanalizowane elementy wskazują, że ktoś, kto w mniejszym 
lub większym stopniu odznacza się wewnętrznym bogactwem, re-
alizuje siebie jako człowiek, zna siebie i zaspokaja własne potrzeby, 
dzięki czemu łatwiej mu utrzymać stan radości niezależnej od ze-
wnętrznych czynników. Ponieważ poznaje siebie, ma dostęp do swo-
jego wewnętrznego skarbu, który daje poczucie szczęścia jemu, a wy-
tchnienie tym, którzy się z nim stykają. Można uznać, że przypomina 
on skarbnicę, z której czerpie nie tylko on, ale też inni, jest on zdolny 
do kochania siebie i innych, do działania ze względu na nieegoistyczną 
wartość, a dzięki temu jest zdolny do prawdziwej służby.

Bogactwo a stan mentalny

Stan wewnętrznego bogactwa lub ubóstwa nie jest w sposób 
konieczny związany ze stanem posiadania, lecz ze stanem men-
talnym danej osoby. Wskazywał na to już wczesnochrześcijański 
myśliciel Klemens Aleksandryjski, który podkreślał, że nawet jeśli 
ktoś dokona zewnętrznego aktu wyzbycia się wszelkich dóbr ma-
terialnych, ale pozostanie w nim wewnętrzne uczucie żalu i rozdar-
cie spowodowane tym działaniem, to nie uzyska on oczekiwanego 
stanu wyrzeczenia. Wskazuje, że to, co przede wszystkim ma być 
porzucone, to namiętności, które budują niezdrowe powiązania  
z rzeczami materialnymi, jak żądza, skąpstwo, chęć dominacji itp. 
Jeśli ktoś wolny jest od tych destrukcyjnych czynników, to nie ma 
dla niego znaczenia, ile majątku posiada, ponieważ jego umysł po-
zostanie zadowolony zarówno wtedy, gdy osoba nic nie będzie mieć, 
jak i wówczas, gdy odda wszystko (Klemens Aleksandryjski 1995). 

To nie zewnętrzne działanie czyni człowieka biednym lub bo-
gatym; można być osobą hojną i dzielącą się z innymi nawet przy 
niewielkich środkach, można też być milionerem pożądającym coraz 
więcej lub podszytym strachem, że majątek zostanie utracony, czyli 
człowiekiem zewnętrznie bogatym, ale doświadczającym nieprzy-
jemnych stanów związanych z własnym stanem mentalnym.

Jeśli chce się realizować ideał wewnętrznego bogactwa, należy 
pamiętać, że jest ono celem jakościowym, czyli duchowym (Nord 
2015), co oznacza, że jego realizacja wymaga rozwijania dyscypliny 
integracyjnej i porzucania działania na podstawie destrukcyjnych 
impulsów, czyli tego, co w języku teistycznym nazywa się namięt-
nościami. Urzeczywistnienie takiego celu rządzi się innymi prawami 
niż cele odcinkowe, względem których często stosuje się metodę 
SMART. Metoda ta wskazuje, że określenie celu powinno być bar-
dzo konkretne, czyli że cel powinien być sprecyzowany, mierzalny, 
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Podsumowanie

Model bogactwa proponowany przez świat konsumpcji, pole-
gający między innymi na ciągłej pogoni za nowościami, nigdy nie 
doprowadzi do spełnienia i zaspokojenia. W tym modelu poczucie 
szczęścia jest zależne od stanu posiadania i od aktualnej oferty na 
rynku, a przeżywanie radości i zadowolenia jest bardzo krótkotrwa-
łe. Natomiast kultywowanie wewnętrznego bogactwa może dopro-
wadzić do stanu niezależności, do niełączenia poczucia szczęścia ze 
zmiennymi warunkami oraz do realnej wolności. Aby jednak ścież-
ka, na której realizuje się ideał wewnętrznego bogactwa, stała się 
możliwa, konieczne jest z jednej strony poznawanie siebie, dociera-
nie do realnych potrzeb i kontaktu z tym, co naprawdę sensowne,  
a z drugiej strony odkrycie tego, jakie destrukcyjne tendencje za-
spokaja się poprzez swoje zachowania konsumpcyjne. Zrozumienie 
siebie w kontekście realizowanych w życiu modelów bogactwa może 
dać dostęp do stanów mentalnych, które w zniewalający sposób 
determinują zachowanie. Natomiast zmiana własnego działania na 
takie, by stawać się zdolnym do urzeczywistnienia ideału wewnętrz-
nego bogactwa, daje szansę na doświadczenie nieuwarunkowanego 
szczęścia.

1. 
2. 
3. 
4. 
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destrukcyjnych elementów, jak chciwość, napięcie czy strach przed 
realizacją swojego potencjału. Ale może także wskazywać na słabość 
umysłu (Nord 2015), która objawia się niezdolnością do głębokiej 
konfrontacji ze stanem faktycznym (Nord 2018b), z dopuszczeniem 
pustki własnego życia spowodowanej faktem, że nie realizuje się 
tego, co naprawdę istotne. Jeśli ktoś nie konfrontuje się z egzysten-
cjalnie ważnymi tematami, zaczyna od nich uciekać, a to prowadzi 
do wewnętrznego poczucia bezsensu. Może się tak dziać w przypad-
ku konsumentów, dla których najwyższymi wartościami są pieniądz 
i posiadanie. Jak pisze Wiesław Sztumski: „jesteśmy niewolnikami 
pieniądza, który stał się bogiem kapitalizmu i powszechnym obiek-
tem kultu. Bałwochwalczo czcimy go i podporządkowujemy mu bez 
reszty swoje zachowania, myśli, czyny i uczucia, a nawet składamy 
życie na jego ołtarzu” (Sztumski 2010: 29). Jeśli zabraknie pieniędzy 
i konsumpcji, cóż pozostanie takim osobom, jak nie wewnętrzna 
pustka?

Konsumpcja może stać się doskonałym sposobem ucieczki  
i zagłuszania tego, co ma w życiu sens. Wątek ten u Norda wi-
doczny jest w satyrycznej krytyce świata konsumpcji: „jesz-
cze smartfon, jeszcze tablet oraz dron, co robi zdjęcia, wszyst-
ko po to, by nie mieć ze sobą za dużo zajęcia. By refleksja się 
nie wdarła, by myślenie zanikało, by wciąż niosły nas impulsy  
i się samo wszystko działo” (Nord 2016: 62). Końcówka odnosi się 
do konieczności podjęcia pracy ze swoimi destrukcyjnymi tenden-
cjami, jeśli nie chce się mechanicznie i bezrefleksyjnie działać na 
ich podstawie. Od znajomości siebie w tym zakresie i od zdolności 
przekraczania tych tendencji zależy droga do szczęścia i wewnętrz-
nego bogactwa.

Wskazując na różnicę między bogactwem konsumenta a sta-
nem wewnętrznego bogactwa, Nord pisze: „pierwsze wskazuje na 
rzeczy, które się posiada, a dokładniej na rzeczy, które nas posia-
dają, drugie to wewnętrzny stan niezależny od zmiennych warun-
ków świata, w którym wszystko płynie” (Nord 2015: 19). Człowiek 
bogaty w namiętności reprezentuje swoim działaniem mentalność 
biedy, a nie bogactwa, a eskalacja konsumpcji jako sposób na życie 
jest raczej sposobem wikłania się w zależności od ludzi i warunków,  
w których żyjemy. Natomiast droga do wewnętrznego bogactwa 
to „droga do wolności” (Nord 2015) – wolności od własnego po-
mieszania, skąpstwa, kradzieży, nieznajomości siebie i wielu innych 
czynników, które uniemożliwiają życie pełnią życia, samorealizację 
i poczucie szczęścia.

W kontekście omawianych zagadnień wydaje się, że „postulat 
powrotu do właściwego postrzegania produktu jako przedmiotu 
użytkowego, a nie jako fetyszu, którego posiadanie jest wyznaczni-
kiem społecznego prestiżu i szczęścia” (Mazur 2014: 90) podnoszony 
przez  badaczy zjawiska konsumpcjonizmu, jest receptą przepisaną 
na podstawie rozpoznania objawu, a nie przyczyny choroby społe-
czeństwa. Aby odrzucenie takiego podejścia do przedmiotów stało 
się możliwe, musiałaby wcześniej nastąpić konfrontacja z własnym 
stanem mentalnym i destrukcyjnymi czynnikami, które determinują 
niezdrowe zachowania konsumenckie. Wydaje się mało prawdopo-
dobne, by większość społeczeństwa była zainteresowana podobną 
wiedzą na swój własny temat. Już Heraklit w słowach „liczni są źli, 
nieliczni zaś dobrzy” (B 104) wskazywał, że doskonaleniem się nie 
jest zainteresowany tłum.

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
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mych jednak mających kluczowe znaczenie dla satysfakcjonującej 
sytuacji materialnej

Znaczenie fal Theta w procesie kodowania informacji

Świadomość aktywnie uczestniczy podczas uczenia się nowych 
ruchów, zachowań, reakcji, zdobywania umiejętności. W którymś 
momencie nowa reakcja utrwala się i zostaje zapisana w podświa-
domości. Stan Theta (4-8 Hz) odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu 
się pamięci długotrwałej. Potwierdziły to badania prowadzone na 
Uniwersytecie Columbia w Stanach Zjednoczonych, które wykazały 
istotny wpływ tego stanu na proces kodowania informacji (Sum-
merfield, Mangels 2005). Informacje zdobywane w trakcie czuwa-
nia są reaktywowane w hipokampie (element układu limbicznego 
odpowiedzialny głównie za pamięć) podczas snu, co prowadzi do 
powstania ścieżek pamięciowych (Leszkowicz 2007). Proces ten jest 
najbardziej intensywny do ok. 7 roku życia gdy fale mózgowe dziec-
ka utrzymują się na poziomie 4-8 Hz. (Artemowicz, Sobaniec 2011). 
W tym czasie następuje intensywny zapis kluczowych dla naszego 
funkcjonowania i dalszego życia programów. Chłoniemy z otoczenia 
wszystko nie kwestionując czy jest dobre czy złe. 

Katarzyna Wziątek, Dreamcoaching.pl

Odkrywanie podświadomych zapisów dotyczących pieniądza
za pomocą snów

Uncovering the subconscious beliefs  
about money using dreams

Money as a commodity from the beginning of its existence 
arouse a lot of interest. This curiosity revolves around how to make 
and multiply it. Not everyone realize that this universal product 
has a individual meaning recorded in everyone’s subconscious 
mind which create equally individual relationship with it. An explo-
ration of the nature of this relationship can reveal some secrets 
about every person’s  finantial situation, strictly connected to pro-
grams and beliefs collected from the earliest childhood. The elec-
tromagnetic brain waves activity defined as Theta (4-8Hz) allows 
access to those areas of mind in which these records are gathered 
(Summerfield, Mangels 2005). Theta state can be achieved by ap-
plying special technique such as Biofeedback. This state also occur 
spontaneously just after waking up, slowly transforming into the 
state of Alpha (Aparnathi 2014). This unique moment during the 
day turns out to be not only an excellent basis for making changes 
at the neural level, but also gives instructions in the form of a dre-
am how to do it. This paper concerns the analysis of the invisible 
to the naked eye mechanism that creates in one’s mind a painting 
titled Me and money.

Keywords: dream, subconscious programming,theta wave, money, 
dream coaching, biofeedback.

Pieniądz jako towar od poczatków swojego istnienia wzbudza 
spore zainteresowanie. Ciekawość ta krąży zazwyczaj wokół spo-
sobów jego zdobycia i pomnażania. Nie każdy z zainteresowanych 
zdaje sobie sprawę, że ten uniwersalny dla wszystkich towar po-
siada indywidualną wartość zapisaną w jego podświadomości, co 
stanowi o równie indywidualnej relacji, jaką z nim posiada. Odkry-
wanie charakteru tego związku może odsłonić przed każdym rąbek 
tajemnicy dotyczącej jego finansowych losów, które są ściśle zwią-
zane z wszelkimi programami i zapisami gromadzonymi od pierw-
szych dni życia. Aktywność elektromagnetycznych fal mózgowych 
na poziomie Theta (4-8 Hz) umożliwia dostęp do tych obszarów 
umysłu, w których owe zapisy są gromadzone (Summerfield, Man-
gels 2005). Fale te można wytworzyć za pomocą specjalistycznych 
technik jak np. Biofeedback. Występują one również samoistnie 
zaraz po przebudzeniu powoli przechodząc w stan Alpha (Apar-
nathi 2014). Ten wyjątkowy moment w ciągu dnia okazuje się być 
nie tylko idealnym podłożem do dokonywania zmian na poziomie 
neuronowym, ale też podaje instrukcję w postaci snu jak tego do-
konać. Niniejsza praca dotyczy analizy niewidocznej gołym okiem 
mechaniki zachodzącej w człowieku, tworząc w jego umyśle obraz 
pt. Ja i pieniądz.

Słowa kluczowe: sen, programowanie podświadomości, fale theta, 
pieniądze, dream coaching, biofeedback.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.

Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.

Cytowanie: Wziątek K., (2018) Odkrywanie podświadomych zapisów dotyczących pieniądza za pomocą snów, nr 1(27), s. 108-112, https://kwartalnikrsk.pl/
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Wstęp

Jesteśmy warunkowani od pierwszych chwil naszego życia. 
Okoliczności w jakich się rozwijamy, a przede wszystkim otaczający 
nas ludzie bezsprzecznie wpływają na obraz świata i jego działania 
jaki zapisuje się  trwale w naszej podświadomości. Z niej wycho-
dzi sterowanie całą rzeczywistością jakiej doświadczamy i sposobu  
w jaki na nią reagujemy. Możemy wiedzieć wszystko o malarstwie, 
mieć dyplom uniwersytecki, wszelki potrzebny asortyment oraz ta-
lent i nie sprzedać ani jednego obrazu. Żeby uruchomić swój potencjał 
nie wystarczy wiedza na temat tego co chcemy osiągnąć ale przede 
wszystkim zdjęcie blokad i ograniczeń stojących na drodze do zrealizo-
wania postawionego sobie celu. Wszelkie nowoczesne techniki nauki 
są przydatne i sensowne tylko wraz ze współpracującym całym sys-
temem jakim jest człowiek. Podświadomość jest nierozłączną częścią 
tego systemu i ma niewątpliwy wpływ na powodzenie naszych planów.

Z analizy snów dowiadujemy się nie tylko o zależnościach jakie 
mamy z przyjacielem, dzieckiem, ukochanym czy samym sobą ale 
także z pieniędzmi, nieożywionym za to bardzo ważnym aspektem 
życia. Celem artykułu jest zachęcenie czytelnika do eksplorowania 
pieniądza z poziomu osobistych doświadczeń nie zawsze świado-
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dzieć czym dysponujemy i czy nasze marzenia mają szansę zaistnieć. 
Informacja ze snów jest jak przegląd auta, który raportuje dokładnie to na 
co w danym odcinku podróży możemy zwrócić szczególną uwagę.

Podświadoma mapa pieniądza

Idąc dalej tym tropem zastanówmy się teraz jak ważne są aktu-
alne mapy w GPS-ach samochodowych. Nieaktualna mapa utrudnia, 
sabotuje, gmatwa, sprawia, że kręcimy się w kółko lub docieramy do 
ślepej uliczki. Nie osiągamy zamierzonego celu. W naszych umysłach 
są miliony takich map, których zadaniem powinno być doprowa-
dzenie nas do jakiegokolwiek celu jaki sobie założymy. Najwięcej 
map nabywamy we wczesnych latach naszego życia. Wobec nowych 
okoliczności młodzieńczego, a następnie dorosłego życia okazują się 
często nieaktualne. Rozsądnym wydaje się być zmiana tej czy innej 
mapy, zapisanie nowych dróg i połączeń, w tym wypadku neurono-
wych. Nieodzownym jest dotarcie do indywidualnych przekonań, 
obrazów i przysłów, które są znane być może tylko nam. Jeśli od 
najwcześniejszych lat mały Jaś jest świadkiem jak jego ojciec Jan 
wychodzi do pracy z negatywnym nastawieniem, to taki schemat 
utrwali się w jego głowie. Tak będzie wyglądać jego osobista mapa. 
Przykład bardzo ogólny lecz podkreśla ważny czynnik emocjonalny, 
który w przypadku podświadomego programowania odgrywa za-
sadniczą rolę.

Emocje a programowanie podświadomości

W 2015 roku w Tajwanie przeprowadzono badania na mło-
dych studentach. Badania te dotyczyły ośmiu skrajnie negatywnych 
i pozytywnych emocji oraz ich korelacji z falami mózgowymi uczest-
ników doświadczenia. Wyniki dowiodły, że zarówno pozytywne 
jak i negatywne emocje stają się motywacją oraz zapalnikiem do 
działania. Są opisywane jako nagła reakcja na wewnętrzne lub ze-
wnętrzne ważne wydarzenia, która to reakcja jest zawsze taka sama 
na to samo wydarzenie. Co więcej badania wykazały, że emocje  
o zabarwieniu negatywnym każdorazowo emitują wyższą energię 
fal mózgowych niż emocje pozytywne. Dla przykładu pozytywne 
zaskoczenie oraz strach przejawiające identyczną charakterystykę 
cyfrowego kodowania fal mózgowych mogły być rozróżnione je-
dynie poprzez ilość emitowanej energii, która w przypadku emocji 
strachu była znacząco wyższa (Kao, Wang, Chang 2015). Można więc 
wnioskować, że człowiek jest bardziej responsywny na negatywne 
bodźce aniżeli pozytywne zgodnie z zasadą, że „im więcej uwagi 
czemuś dajemy tym więcej naszej energii płynie w tamtą stronę”. 
Większa czujność na negatywne stymulanty wiąże się z działaniem 
naszej najbardziej pierwotnej części mózgu zwanej gadzią i odpo-
wiedzialnej za rzecz priorytetową jaką jest przetrwanie. Żeby prze-
trwać trzeba być wyczulonym na wszelkie ryzyko, które zagraża ży-
ciu lub zwyczajnie wywołuje dyskomfort aby następnie go uniknąć, 
schować się, uciec, obronić itp.

Dla dorosłego Jasia, zarabianie pieniędzy będzie tożsame z nega-
tywnymi emocjami jakie niejednokrotnie obserwował u swojego ojca. 
Oczywiście na całościowy obraz mapy będzie miało wpływ jeszcze 
wiele innych czynników często abstrakcyjnych i nieprawdopodobnych 
ale dla już dorosłego Jasia wciąż prawdziwych. Jego model zarabiania 
pieniędzy będzie naznaczony tym co widział i czego doświadczył.

To czego doświadczamy staje się dla nas najświętszą prawdą we-
dług której później żyjemy. Ta prawda kryje w sobie wszelkie nasze 
kompetencje i niekompetencje, które są dla nas tak oczywiste i nie-
kwestionowalne jak to, że potrafimy chodzić, a nie potrafimy latać. 
Ten zapis nie działa wybiórczo. Przy okazji rejestru tego jak chodzić, 
mówić, utrzymywać się na rowerze następuje zapis całego systemu 
zachowań, reakcji i sposobów myślenia. Nie zawsze sposób w jaki 
coś przyswoimy będzie optymalny i odpowiedni w późniejszych eta-
pach życia i jednocześnie nie tak łatwy do zmienienia. Przykładem 
może być próba nauczenia profesjonalnego pływania osobę, która 
już nabrała pewnych nawyków ruchowych, dzięki którym utrzymuje 
się na wodzie i jakoś płynie do przodu ale są one nieprawidłowe  
i w znacznym stopniu ograniczają potencjał pływaka. Takie ruchy 
jest ciężko oduczyć i zastąpić prawidłowymi. Wyżej opisany mecha-
nizm obowiązuje nie tylko w przypadku pamięci komórkowej odpo-
wiedzialnej za reakcje ruchowe lecz obejmuje także nawyki, odru-
chy, schematy myślowe, wierzenia, przekonania i całą resztę tego 
co steruje życiem tworząc w konsekwencji nasze przeznaczenie.

Jak silny jest wpływ działania podświadomych zapisów dość 
ciekawie obrazuje znana historia o cyrkowych słoniach opisana 
przez nieznanego autora. Słonie były trzymane tylko przez linę 
przywiązaną do ich przedniej nogi. Bez łańcuchów czy klatek. Było 
oczywiste, że mogłyby w każdej chwili oderwać się od lin, do których 
były przywiązane, ale z jakiegoś powodu tego nie robiły. W bardzo 
młodym wieku te same słonie miały podobne liny przymocowane 
do ich nóg, z tą różnicą, że były przymocowane do cementu (nie 
tylko do kołka w ziemi). Bez względu na to, ile wysiłku wkładały po 
prostu nie mogły ich wyrwać i uciec. Ciągnęły te liny walcząc przez 
długi czas, aż któregoś dnia się poddały. Dziś są przekonane, że bez 
względu na to ile starań włożą, nie mają mocy na tyle by zerwać liny, 
więc nawet nie próbują (https://healingthebody.ca 2018). Dla nie 
programowanego w ten sposób słonia lina nie stanowi najmniej-
szej przeszkody. Programowane  słonie są więźniami nie lin ale ich 
własnych przekonań zaszczepionych w ich umysłach. Historia ta do-
wodzi do jakiego stopnia przekonanie może ograniczać możliwości. 
Warto rozważyć czy to na pewno siła wyższa, fatum, karma, Bóg ste-
rują naszym materialnym losem czy może dotychczas zgromadzone 
programy trzymają nas jak na łańcuchu bądź przeciwnie umożliwiają 
zdobywanie finansowych szczytów.

Sen jako informacja o możliwościach i ograniczeniach

Podświadomość jest jak wir trylionów historii, haseł, zdań, in-
formacji obracających się jak na karuzeli, której centrum jesteśmy 
my sami. Do naszej bardzo precyzyjnej wibracji kleją się (wchodzą  
z nią w rezonans) informacje z podświadomości, które my nazywa-
ny snami. Podświadomość można przyrównać do samochodu jakim 
dysponuje i którym jeździ człowiek. Każda informacja dotycząca sa-
mochodu  i jego wyposażenia jest ważna. Wiedza na temat stanu 
technicznego, jego pojemności, zasobu paliwa, marki, czy jest te-
renowy czy może sportowy w zasadzie wszystkiego, determinuje 
podróż. Jeśli maksymalna prędkość jaką rozwinąć może samochód 
wynosi 180 km/h, i kierowca o tym nie wie to jego próba pokonania 
dwustu kilometrowego odcinka w ciągu godziny okaże się fiaskiem. 
Samochód to możliwości ale też ograniczenia, tak samo jak pod-
świadomość. Nikt nam nie zabroni „chcieć”, warto natomiast wie-
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jącego ją operatora. Warunkiem stosowania tej metody jest umie-
jętność utrzymania swoich fal mózgowych na poziomie możliwie 
najbliższym stanu Theta w celu zapisania bądź nagrania snu. Należy 
pilnować aby go nie rozproszyć i od razu po przebudzeniu przejść do 
zapisu bez rozpraszania swojej uwagi innymi myślami dotyczącymi 
na przykład tego co będziemy robić w ciągu dnia.

Przykładowa podświadoma mapa pieniądza 
na podstawie analizy trzech snów

Na potrzeby tej pracy zostały wykorzystane trzy wybrane sny 
wyśnione przez jedną osobę na przestrzeni 1,5 roku. Jest to czę-
ściowa analiza przedstawiająca technikę pracy ze snami stosowaną 
w metodzie Dream Coaching, która opiera się na czterech pozio-
mach interpretacji snów w połączeniu z elementami tradycyjnego 
coachingu ICC (http://www.dreamcoaching.pl 2018).

W okresie półtora roku czasu snów ukierunkowanych na temat 
pieniądza było razem jedenaście. Zaprezentowane zostały trzy z ka-
tegorii “co stanowi potencjalne ograniczenie” w kwestiach finanso-
wych. Pozostałe osiem snów dotyczyło między innymi takich kwestii 
jak: rodowe bogactwo, inwestowanie, umiejętność negocjowania 
związana z własną działalnością, wygranie dużej sumy pieniędzy, 
spadek. Traktowały o możliwościach, predyspozycjach ale też uka-
zywały niezafałszowaną opinię osoby śniącej na temat pieniądza 
w danym czasie.

SEN 1

Interpretacja Wstępna i Emocjonalna
Szłam przez wieś z innymi prawym chodnikiem wzdłuż głównej 

ulicy. Lucyna, koleżanka, z którą pracuje i która jest moją przeło-
żoną powiedziała mi, że dostaniemy ponad 900 zł wypłaty. Ja od 
razu pomyślałam, że to mało. Ona mi wtedy pokazała miesięczne 
zestawienie wypłaty i niby „udowodniła”, że jest dobrze, co ja jej 
przyznałam. Potem widziałam jak przytuliła Alę, z którą też pracuję, 
okalając ją ramieniem wokół szyi i mówiąc z uśmiechem: „Alu, da-
łam ci te 10 zł więcej do wypłaty”. Od razu pomyślałam sobie, że Ala 
o to walczy, pyta i to dostaje. W ten sposób ma lepszą motywację 
do pracy. Widzi w tym większy sens dla siebie i ma z tego większą 
korzyść. Z jednej strony uważałam to za słuszne, z drugiej nie do 
końca było to dla mnie komfortowe.

Autorefleksja
Jestem na etapie „nie daj się oszukać”. Ala na etapie „chcę wię-

cej”. Ja chciałam, żeby było sprawiedliwie, nie zazdrościłam Ali. Nie 
chciałam, żeby Lucyna mnie ściskała. Nie chciałam nic więcej niż mi 
się należało (źródło: archiwum własne).

Mapa pieniądza:
1. W mojej podświadomości  podwyżka wiąże się z konieczno-

ścią przymilania się do kogoś;
2. Myślałam, że powinnam dostać więcej ale byłam w błędzie. 

Nie pilnuje swoich zarobków co powoduje, że mogę źle oce-
niać sytuację.

Każdy posiada w swoim umyśle inny model świata. Będzie on in-
dywidualny i niezgodny z obiektywną rzeczywistością. Według Ri-
chard’a Bandler i John’a Grinder rozbieżności pomiędzy tymi dwoma 
światami są źródłem wewnętrznych cierpień i dysonansów w życiu 
człowieka (Brandler, Grindler 2008). Dostęp do własnej podświa-
domości, to sposób na ujawnienie sedna problemu i jego genezy.

Biofeedback i Dream Coaching jako metody 
dekodowania podświadomych zapisów

Ilość zgromadzonej informacji w świadomej pamięci czło-
wieka np. na temat pieniądza, jego historii, możliwych spo-
sobów zarabiania, nie zawsze jest współmierna z jego sytu-
acją finansową. Wiedzieć nie znaczy mieć-przewrotnie ujmu-
jąc znane przysłowie o szewcu co w podartych butach cho-
dzi. Są ludzie, którzy ciężko pracują i wciąż nie potrafią wyjść  
z biedy. Profesjonaliści badający rynek pieniądza, piszący na ten te-
mat opasłe tomy i nie potrafiący zrobić z tego praktycznego użytku 
dla siebie. Z drugiej strony słyszy się o młodych ludziach bez wy-
kształcenia, którzy potrafili rozkręcić niezłe interesy, bo idealnie tra-
fili w jakąś rynkową niszę lub sprytnie wykorzystali swój talent. Takie 
historie uczą nas o nieprzewidywalności naszych losów. Nie oznacza 
to jednak, że są one dziełem przypadku.

Układ nerwowy jest sprzężony ze stanem emocjonalnym czło-
wieka. Wszelkie zmiany w tych układach zachodzą równolegle. 
Obecnie dość popularne stają się pomiary elektroencefalograficz-
ne (EEG) badające bioelektryczną czynność mózgu stosowane np. 
w metodzie Biofeedback w celu  namierzania sprzężeń emocjonalno 
– zachowawczych. Biofeedback jest wykorzystywany między innymi 
w procesie uczenia się i zmian wzorców zachowań. Rejestrowane 
zmiany wartości fal mózgowych są możliwe do zinterpretowania 
i każdorazowo skorelowane z aktualnym stanem emocjonalnym 
osoby poddanej obserwacji. Ugruntowane, wyuczone zachowa-
nia kształtują osobowość i pozwalają zachować ją na dłuższy czas. 
Plastyczność mózgu pozwala na zmianę osobowości, zmianę po-
stawy, różnych zachowań i zainteresowań. Działanie serii sesji bio-
feedback’u daje długoterminowe zmiany efektu nawet do 10 lat 
(Grochowska 2014). Uzupełnieniem, a być może nawet pewną al-
ternatywą dla takich metod jak biofeedback jest Dream Coaching, 
w którym narzędziem pracy są sny (Wziątek 2016). W przypadku 
interpretacji snów za pomocą świadomego umysłu pracujemy nie 
tylko na konkretnej emocji lecz dodatkowo z całym obrazem zda-
rzeń jakim jest fabuła snu, ukazująca genezę ograniczeń lub możli-
wości. Zakodowane nawet dziesiątki lat temu informacje są zawsze 
osadzone w jakimś kontekście. Badania nad neuroobrazowaniem 
i ERP (ang. event-related potentials) wykazały jak ważny w odkodo-
wywaniu lub zmianie programu jest kontekst zapisu informacji. Me-
chanizmy neuronowe aktywne podczas kodowania pojedynczego 
elementu różnią się od tych, które są aktywne podczas kodowania 
elementu wraz z całym kontekstem. Pełne odtworzenie warunków 
kodowania (przedmiot + kontekst) daje większą możliwość doko-
nywania zmian na tym polu (Cansino, Maquet, Dolan, Rugg 2002).

Ponadto zaletą metody Dream Coaching jest to, że wszelkie mo-
dyfikacje w już istniejących zapisach dokonywane są na bieżąco, 
w rytm zmian jakich doświadcza człowiek niemal każdego dnia. 
Oprócz tego nie wymaga udziału aparatury badającej oraz obsługu-



Katarzyna Wziątek – Odkrywanie podświadomych zapisów...

111

SEN 3

Sen ten jest bardzo ważny dla osoby śniącej i jej sytuacji finan-
sowej, pomimo iż pieniądz nie wystąpił w nim ani razu. Ukazuje 
jakie aspekty życia tej osoby stoją obok siebie w ścisłej zależności, 
wpływając na siebie wzajemnie.

Interpretacja Wstępna
Śniło mi się, że odwiedziłam moją kuzynkę, która mieszka i pra-

cuje w Holandii. Rozmawiałyśmy o jedzeniu, głównie o warzywach. 
Ona wspomniała o mamie naszej wspólnej znajomej, która choruje 
na raka i musi być na specjalnej diecie owocowej. Może zjeść tylko 
3 owoce dziennie i w tym 2 banany. Mówiła że te banany już usza-
mi jej wychodzą. Potem znalazłyśmy się obie już w innym miejscu. 
To było przy wielkiej budowli, która była w pewnym sensie moją 
własnością albo jeśli nie moją to mogłam  o niej decydować. I po-
wiedziałam coś takiego: „Ja bym to chętnie oddała mojemu bratu  
i jego żonie na własność, żeby mieli to do swojej dyspozycji”.

Interpretacja Skojarzeniowa
Dzień wcześniej rozmawiałam z moją siostrą o tym, że chcia-

łabym się bardziej przyłożyć do planowania tego co jem. Mam taką 
tendencję do zjadania rzeczy np. owoców, które wystarczy obrać 
tylko ze skórki i już jest gotowe do zjedzenia (np.banany) i wiem, że 
to nie jest dla mnie do końca dobre. Przygotowywanie potraw jest 
dla mnie trochę stratą czasu. Potrafię docenić dobrze przygotowany 
posiłek ale wole gdy ktoś inny go dla mnie zrobi. Sama nie wykazuje 
inicjatywy w tym temacie.

Interpretacja Emocjonalna
Jedno z uczuć jakie miałam w tym śnie to to, że diety, a w szcze-

gólności ograniczanie jedzenia jest straszne. Nie dostarczanie or-
ganizmowi wartościowego i zróżnicowanego pożywienia wywołuje  
w człowieku, a przynajmniej we mnie uczucie pustki w środku. Być 
może niczym się nie różniącej od tego co robi z człowiekiem nowo-
twór „zjadając” go od środka i powodując bardzo podobny efekt. 
Oprócz tego czułam przyciąganie raczej do warzyw niż owoców.  
I druga część snu z domem też bardzo ważna. Tam w tym momencie 
czułam się całkiem inaczej. Było we mnie uczucie dostatku, wypeł-
nienia, obfitości. Na tyle, że nie widziałam najmniejszego problemu, 
żeby dzielić się tym z innymi.

Autorefleksja
Oczywiście to są tylko symbole ale uświadamiają mi jedną bar-

dzo ważną rzecz. Jeśli chcę mieć wszelką obfitość wokół siebie to 
w pierwszej kolejności muszę zatroszczyć się o to co jem, jak jem, 
co wprowadzam do swojego systemu, czym się karmię. Jeśli w tej 
podstawowej kwestii będę potrafiła zapewnić sobie to czego mi 
potrzeba (nie na zasadzie diety ale kierowania się smakiem, intu-
icją, ochotą) to automatycznie wszystko dookoła będzie takie samo. 
Będę przyciągać do swojej przestrzeni wszelką obfitość, bo dokładnie 
tym sama będę. Jest takie powiedzenie: „jesteś tym co jesz” i o to 
w tym właśnie chodzi (http://www.dreamcoaching.pl 2016).

SEN 2

Interpretacja Wstępna i Emocjonalna
Śniło mi się, że w szkole podstawowej, do której chodziłam 

był sklep. Kupiłam tam deskorolkę taką z uchwytem czarną i ponoć 
wzięłam to na kreskę bo nie miałam pieniędzy ze sobą. Przypomnia-
ła mi o tym sklepowa gdy byłam tam drugi raz. To nie zgadzało mi 
się bo wiem, że tamtego dnia miałam pieniądze ze sobą. Pomimo 
wszystko nie byłam tego już do końca pewna, w zasadzie nie miałam 
na to dowodów. Nie pilnowałam tego. To był dla mnie największy 
problem, że ja do końca nie pilnowałam tych rzeczy. No i potem 
wiadomo można mi było „wcisnąć” w zasadzie wszystko. Byłam 
zdenerwowana na tą całą sytuację bo nie bardzo podobało mi się 
podwójnie płacić. I choć czułam, że coś tu jest nie tak to i tak nie 
miałam na to dowodów, nawet sama do końca nie mogłam polegać 
na własnej pamięci. Wyszłam ze szkoły i tam przed wejściem po 
prawej stronie w kącie pomiędzy schodami, a ścianą stał mój rower. 
Chciałam go wziąć. Tam też już były dzieci, w sumie młodzież. Czu-
łam, że jest pomiędzy nami dobry kontakt. Pomyślałam, że fajne są 
te dzieciaki w tej szkole.

Interpretacja Skojarzeniowa
Wczoraj kolega w rozmowie ze mną zażartował, że do pracy 

będę jeździła deskorolką taką właśnie ze snu. To było à propos tego, 
że chcę zacząć jeździć do pracy rowerem, co ma wpłynąć pozytyw-
nie na moją kondycję. Fakt jest taki, że jadę dziś do pracy rowerem 
po raz pierwszy po długiej przerwie.

Autorefleksja
W tym śnie występują dwie przestrzenie. W szkole i poza szko-

łą. Stara i nowa przestrzeń. W szkole – czyli wszystko co się zadziało 
wtedy ze mną gdy zaczęłam dorastać i jednocześnie tyć. Poza szkołą 
– czyli wyjście z tamtej przestrzeni (nie fizycznie ale programowo) 
i dostrzeżenie możliwości jakie są odpowiednie dla mnie teraz (ro-
wer). Deskorolka symbolizuje zupełnie niepotrzebny sprzęt (ostatnio 
myślałam o zakupie drogiego sprzętu do ćwiczeń), który wcale nie 
jest środkiem do celu. Wydaje mi się, że im większa inwestycja tym 
silniejsza moc sprawcza, że aby coś osiągnąć trzeba zapłacić za to 
dużą cenę. Nic bardziej mylnego. To czego mi potrzeba, to „wyjścia 
ze szkoły”, z tamtych programów i to na poziomie energetycznym 
się już zadziało. Pieniądze nie zapewnią mi prawdziwego poczucia 
własnej wartości. Przed szkołą była fajna młodzież. Czułam do nich 
sympatię – taki mam teraz stosunek do samej siebie. Brakowało mi 
tego w tamtym czasie (źródło: archiwum własne).

Mapa pieniądza
1. Błędnie myślę, że pieniądze są kluczowe dla odpowiedniego 

poczucia własnej wartości;
2. Płacenie za coś dwa razy wynika z nie pilnowania swojej 

własności. Jeśli czegoś nie pilnuje to znaczy, że jest mi to 
obojętne. Nie cenię tego co do mnie należy, w tym wypadku 
oznacza, że nie cenię samej siebie. To jest najgłębsza war-
stwa przekazana za pomocą tego konkretnego snu.
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Mapa pieniądza
1. Przygotowywanie i spożywanie jedzenia bezpośrednio wiążą 

się z moim stanem obfitości i bogactwa, a przez to finansów.

Podsumowanie

Informacja pochodząca ze snu nie stanowi praktycznego za-
stosowania w codziennej rutynie dnia obecnych czasów. Dzieli nas 
od tego przepaść. O ile techniki interpretowania snów i co za tym 
idzie dekodowania podświadomości można się nauczyć, to problem 
wydaje się tkwić w zupełnie czymś innym, a mianowicie w uzmysło-
wieniu sobie ważności tego co śnimy, dostrzeżenia faktu, że nie bez 
powodu takie zjawisko jak sen występuje.

Człowiek przez całe życie jest konfrontowany z coraz to nowy-
mi okolicznościami bytowania i współzależności z innymi ludźmi. 
Proces ten powinien być wspierany (naturalnym trybem) cały czas. 
Trzeba rozważyć czy właśnie sny nie są pewną reprezentacją tego, 
co niewidoczne, lecz wręcz priorytetowe. Interakcja z podświado-
mością za pomocą snów jest sposobem wciąż mało eksplorowanym. 
Biegłość w interpretowaniu snów nie jest czymś, z czym się rodzimy. 
Ta umiejętność podobnie zresztą jak każda inna wymaga nabrania 
wprawy i kompetencji, które zdobywa się dzięki praktyce. Warto 
spojrzeć na to jak na inwestycję, która będzie procentować całe ży-
cie. Wydaje się bowiem, że sen podobnie jak człowiek, nie daje nic 
za darmo.
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zdrowia, uszczerbku zdrowia (Zajdel 2008: 145). Wątpliwości budzi 
jedynie charakter prawny zawartej między lekarzem i pacjentem 
umowy o świadczenie zdrowotne. Przez „zawarcie umowy” najczę-
ściej rozumiemy sytuację, gdy pacjent przychodzi do lekarza ocze-
kując, że lekarz wyleczy go lub poprawi stan jego zdrowia. Lekarz zaś 
zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w wykonywaniu 
„umowy o właściwe wykonywanie świadczeń zdrowotnych.” Wspo-
mniana umowa nie ma formy pisemnej, ani nawet ustnej. Istnienie 
takiej umowy wynika bowiem z nawiązania kontaktu między leka-
rzem a pacjentem, w celu wdrożenia lub kontynuowania leczenia 
(Zajdel 2008: 146).

W prawie rzymskim czynności lekarza jako operae liberales były 
przedmiotem zlecenia (mandatum) ze względu na element zaufania 
ze strony pacjenta do wiedzy i zdolności lekarza. Za swoje usługi le-
karze otrzymywali tylko honorarium, które było zwyczajowo przyjęte 
i traktowane jako wyraz wdzięczności. W celu jego dochodzenia nie 
służyła im żadna skarga oparta na zleceniu, gdyż mogli go żądać je-
dynie w drodze cognitio extra ordinem (i to dopiero począwszy od 
cesarstwa). W nowoczesnym prawie umowę pomiędzy pacjentem 
a lekarzem na ogół uważa się za umowę zlecenia lub usługi podob-
nej do zlecenia (jak w prawie niemieckim) lub umowę nienazwaną 
sui generis (jak w prawie francuskim). W prawie polskim, ponieważ 
przedmiotem zlecenia są tylko czynności prawne, umowa o usługi 
medyczne jest umową nienazwaną, podobną do zlecenia, do której 
stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (artykuł 750 k.c.). Pod 
rządem kodeksu zobowiązań dominował pogląd uznający tę umowę 
za umowę zlecenia. Obecnie należy badać, które przepisy umowy 
zlecenia (artykuł 734 i n. k.c.) można zastosować i w jakim zakresie 
do stosunków pomiędzy pacjentem a lekarzem. Podobny charakter 
prawny – usług zbliżonych do zlecenia (artykuł 750 k.c.)  – będą miały 

Wstęp

Dochodzenie roszczeń za szkodę wyrządzoną przez leka-
rzy stało się bardzo powszechne. Zjawisko to jest bezpośrednio 
związane z odpowiedzialnością cywilną lekarzy za błędy w sztu-
ce lekarskiej. Wynagrodzenie za szkody wyrządzone w trakcie 
opieki zdrowotnej przez gwaranta mogą przybrać różną postać, 
do najczęstszych należą: zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej 
lub przywrócenie stanu sprzed powstania szkody, jednorazowy 
zwrot kosztów, jednorazowe świadczenie pieniężne, renta oraz 
zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dobra osobistego. Sko-
rzystanie z każdego z wyżej wymienionych typów wynagrodzenia 
szkody jest bezpośrednio związane ze spełnieniem określonych 
kryteriów, które postaram się przedstawić w niniejszym artykule.

Odpowiedzialność cywilna lekarzy

Odpowiedzialność cywilna lekarza wynika z wykonania lub nie-
należytego wykonania zobowiązania lub w związku z popełnieniem 
przez lekarza czynu niedozwolonego. Podstawowy podział odpowie-
dzialności cywilnej lekarza składa się z odpowiedzialności kontrakto-
wej (ex contractu) oraz z odpowiedzialności deliktowej (ex delicto). 
Odpowiedzialność kontraktowa jest związana z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem zobowiązania i polega na niewłaściwym 
wykonaniu umowy zawartej między lekarzem a pacjentem, co wyni-
ka z artykuł 471 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywil-
ny (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm., dalej k.c.). Skut-
kiem w postaci niewłaściwego wykonania umowy lub niewykonania 
„umowy” może być szkoda w postaci uszkodzenia ciała, rozstroju 

Justyna Świerczek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Wynagrodzenie szkody wyrządzonej przez lekarza 
Remuneration for damage caused by a doctor

The article entitled “Renumeration for the damage caused by  
a doctor” comprehensively discusses civil liability and the coin-
cidence of tort and contract responsibility of doctors for acting 
or abandoning the provision of health services. The main topic 
of the article is concerns claims for remuneration for the dam-
age incurred during medical assistance. Due to the fact that 
the most frequent forms of remuneration for damage caused 
during medical care include: payment of the appropriate sum 
or restoration of the damage, one-off reimbursement, one-off 
cash benefit, disability pension and cash compensation for per-
sonal infringement, the article focuses on approximation of the 
above wages and discussion of the criteria for granting them. 

Keywords: medical law, medical malpractice, renumeration.

Artykuł w sposób kompleksowy omawia odpowiedzialność 
cywilną oraz zbieg odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej 
lekarza za działanie, czy też zaniechanie udzielenia świadczenia 
zdrowotnego. Przewodnim tematem artykułu jest kwestia docho-
dzenia wynagrodzenia za powstałą w trakcie udzielania pomocy 
medycznej szkodę. Z racji, iż do najczęstszych form wynagrodzenia 
za szkody wyrządzone w trakcie udzielania opieki zdrowotnej przez 
lekarza należą: zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej lub przywró-
cenie stanu sprzed powstania szkody, jednorazowy zwrot kosztów, 
jednorazowe świadczenie pieniężne, renta oraz zadośćuczynienie 
pieniężne za naruszenie dobra osobistego skupiono się na przybli-
żeniu wynagrodzeń oraz na omówieniu kryteriów ich przyznania.
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wtedy, gdy wiąże się z ciążącym na sprawcy obowiązkiem czynnego 
działania i niewykonaniem tego obowiązku (Gudowski, Bieniek 2018). 
Czyn sprawcy pociągający za sobą odpowiedzialność cywilną musi 
wykazywać pewne cechy (znamiona) odnoszące się do strony przed-
miotowej i podmiotowej. Chodzi o znamiona niewłaściwości postępo-
wania od strony przedmiotowej, co określa się mianem bezprawności 
czynu i od strony podmiotowej, co określa się jako winę w znacze-
niu subiektywnym. Tradycyjny pogląd nauki skłaniał się dotychczas 
ku szerokiemu pojęciu winy, w którym dopatrywano się elementu 
obiektywnego, jakim jest bezprawność oraz subiektywnego, jakim 
jest wina w ścisłym znaczeniu. W ostatnim czasie dominuje pogląd 
wskazujący na konieczność rozdzielenia zakresów obu tych pojęć, tj. 
bezprawności i winy, co oznacza, że pojęcie winy należy odnieść jedy-
nie do opisania podmiotowych cech zachowania się sprawcy szkody. 
Jest jednak oczywiste, że dopiero czyn bezprawny może być ocenia-
ny w kategoriach czynu zawinionego w rozumieniu artykułu 415 k.c. 
(Gudowski, Bieniek 2018).

Przepis artykułu 415 k.c. ma także zastosowanie do szkód po-
wstałych z winy własnej lekarzy, pielęgniarek, położnych, diagnostów 
laboratoryjnych oraz innych pracowników personelu medycznego. 
Przypadków zastosowania artykułu 415 k.c. do szkód medycznych 
powstałych przede wszystkim z winy lekarza jest bardzo wiele, na-
leżą do nich wypadki przeprowadzenia zabiegu bez zgody pacjenta 
(por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2006 
roku, sygn. akt I ACa 973/05, gdzie sąd orzekł, że zabieg medyczny 
wykonany bez zgody pacjenta jest czynnością bezprawną nawet wów-
czas, gdy wykonany jest zgodnie z zasadami wiedzy), przekroczenia 
zgody pacjenta na zabieg (por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie 
– I Wydział Cywilny z dnia 14 kwietnia 2011 roku, sygn. akt I ACa 
130/11, zgodnie z którym lekarz ponosi odpowiedzialność za doko-
nanie operacji w zakresie niebędącym przedmiotem zgody pacjenta 
zamiast operacji uzgodnionej, choćby ta pierwsza była medycznie 
uzasadniona w drugiej kolejności bądź zakres uzgodnionej operacji 
był zbyt ograniczony), szkód wyrządzonych matce oraz dziecku przy 
porodzie (por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 lutego 
2006 roku, sygn. akt I ACa 69/06), czy związanych z odpowiedzialno-
ścią z tytułu wrongful conception, wrongful life, czy wrongful birth 
(Nesterowicz 2003). W polskim orzecznictwie przykładem roszczenia 
z omawianego tytułu jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2010 
roku (sygn. akt II CSK 580/09, OSP 2011 nr 2, poz. 13). Wina lekarza 
w przytoczonej sprawie polegała na przeprowadzeniu niezgodnie 
z przyjętymi standardami badania USG. Lekarz nie poinformował pa-
cjentki o uszkodzeniu płodu pomimo tego, że przy pomocy badania 
USG dostrzegł te wady. Na skutek działania lekarza pacjentka uro-
dziła dziecko z wrodzonymi wadami: brakiem uda, podudzia, prze-
dramienia i dłoni. SN orzekł, że w przypadku czynu niedozwolonego 
polegającego na pozbawieniu matki dziecka możliwości podjęcia 
ewentualnej decyzji o przerwaniu ciąży z powodu ciężkiego i nieod-
wracalnego uszkodzenia płodu, obojgu rodzicom kalekiego dziecka 
przysługuje roszczenie odszkodowawcze na podstawie artykułu 415 
k.c. Jeżeli w świetle obowiązujących przepisów brak podstaw do przy-
jęcia prymatu odpowiedzialności deliktowej lub odpowiedzialności 
kontraktowej, to – stosownie do artykułu 443 – następuje konkuren-
cja roszczeń odszkodowawczych, opartych na każdej z obu podstaw: 
deliktowej i kontraktowej. Konstrukcja zbiegu roszczeń otwiera przed 
poszkodowanym wybór jednego z nich i dochodzenia tylko tego jed-

dwie umowy, które pacjent przychodzący do niepublicznego szpita-
la, w którym lekarz działa na własny rachunek, zawiera: z prywat-
nie praktykującym lekarzem – o usługi medyczne; ze szpitalem –  
o usługi hospitalizacyjne i pielęgnacyjne (Nesterowicz 2013). Odpo-
wiedzialność deliktowa lekarza wynika z popełnienia przez lekarza 
w trakcie wykonywania czynności leczniczych czynu niedozwolonego, 
czyli zabronionego przez przepisy prawa wynikające z różnych gałęzi. 
Odpowiedzialność deliktowa może mieć charakter odpowiedzialności 
za czyn własny (artykuł 415 k.c.) lub czyn cudzy (artykuł 429 k.c. oraz 
artykuł 430 k.c.) (Zajdel 2008: 148).

Analizę kompensacji szkód wyrządzonych przez wykonanie 
czynności powierzonych w obecnym stanie prawnym zacząć na-
leży od przepisu artykułu 429 k.c., który stanowi, że kto powierza 
wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szko-
dę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej 
mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wyko-
nanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakłado-
wi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wy-
konywaniem takich czynności. Odpowiedzialność przewidziana 
w artykule 429 k.c. oparta jest na zasadzie winy w wyborze (culpa 
in eligendo) (Zelek 2016: 115). Przepis ten obciąża powierzającego 
czynność odpowiedzialnością za dokonanie właściwego wyboru 
wykonawcy tej czynności, przy czym przepis artykułu 429 k.c. kon-
struuje domniemanie tej winy, które może zostać obalone np. po-
przez wykazanie, że podmiot który czynność tę wykonywał zajmuje 
się nią zawodowo (Radwański, Olejniczak 2016). Zgodzić należy się  
z poglądem, że dyspozycją tego przepisu w ogóle nie są objęte sytu-
acje powierzenia wykonania czynności podmiotowi, który w zakresie 
swej działalności zawodowej trudni się wykonywaniem danych czyn-
ności zawodowo (Radwański, Olejniczak 2016). Z kolei P. Machnikow-
ski prezentuje pogląd, że przepis artykułu 429 k.c. nie rodzi domnie-
mania w rozumieniu artykułu 234 k.p.c., a raczej konstrukcję, która 
obok pozytywnych przesłanek odpowiedzialności przewiduje także 
przesłanki negatywne – fakty, których istnienie wyłącza odpowiedzial-
ność powierzającego, co uwalnia od konieczności rozpatrywania wza-
jemnych relacji pomiędzy brakiem winy w wyborze, a powierzeniem 
wykonania czynności profesjonaliście (Machnikowski 2018).

Poprzez samo pojęcie winy w wyborze należy rozumieć nieza-
chowanie należytej staranności przy wyborze osoby, której lekarz 
powierza wykonanie danej czynności. Lekarz może uwolnić się od 
odpowiedzialności za czyn cudzy poprzez wykazanie, że powierzenie 
czynności nastąpiło po wcześniejszym zweryfikowaniu kwalifikacji 
oraz umiejętności osoby, której zostało powierzone dokonanie da-
nej czynności. Wspomniane okoliczności, podobnie jak powierzenie 
czynności podmiotowi zawodowo zajmującemu się udzielaniem 
świadczeń tożsamych z powierzonymi, to okoliczności ekskulpacyjne, 
tj. wyłączające winę, a tym samym odpowiedzialność lekarza (Zajdel 
2008: 149). Drugi typ odpowiedzialności deliktowej dotyczy odpowie-
dzialności za czyn własny. Zgodnie z artykułem 415 k.c., kto ze swojej 
winy wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawie-
nia. Artykuł 415 k.c. normuje podstawową zasadę odpowiedzialności 
opartej na winie sprawcy szkody. Za szkodę odpowiada osoba, której 
zawinione zachowanie jest źródłem powstania tej szkody. Zdarzeniem 
sprawczym w rozumieniu artykułu 415 k.c. jest zarówno działanie, jak 
i zaniechanie. Pierwsze polega na zachowaniu się aktywnym, drugie 
na zachowaniu się biernym. Zaniechanie może być uznane za „czyn” 
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z takim żądaniem, co jasno wynika z artykułu 444 k.c.
W razie doznania szkody na osobie lub rozstroju zdrowia poszko-

dowany może się domagać – oprócz roszczeń przewidzianych w ar-
tykule 444 k.c. – zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. 
Brak podstaw do uwzględnienia roszczenia o zwrot kosztów leczenia 
bądź renty nie musi automatycznie prowadzić do oddalenia powódz-
twa o zadośćuczynienie. Roszczenia przewidziane w artykułach 444 
i 445 k.c. mają charakter niezależny, co w konsekwencji powoduje 
również, że nie podlegają zaliczeniu jedno na poczet drugiego (np. 
w razie gdy poszkodowany otrzymał zadośćuczynienie w ramach tzw. 
bezspornej kwoty wypłaconej przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku 
drogowego, nie wpływa to na roszczenie o rentę). Przesłanki każdego  
z roszczeń powinny być badane odrębnie. Zasada compensatio lucri 
cum damno nie ma tutaj zastosowania. Roszczenie o zadośćuczynie-
nie pieniężne jest niezależne od roszczeń przewidzianych w artykule 
24 k.c. Poszkodowany może się zatem domagać np. przeproszenia 
lub zaniechania dalszych naruszeń. Roszczenie o zadośćuczynienie nie 
jest również zależne od doznania szkody majątkowej. Suma przyznana 
jako zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy. Zadośćuczynienie 
powinno być ujmowane jako całość i obejmować wszelką krzywdę, 
jaka została wyrządzona poszkodowanemu. Kwota przyznana tytu-
łem zadośćuczynienia pieniężnego powinna uwzględniać nie tylko 
krzywdę istniejącą w dacie orzekania, lecz i tę, której poszkodowa-
ny już doznał i będzie odczuwać w przyszłości. Chodzi więc także  
o krzywdę, którą można przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem 
w dniu orzekania. Może chodzić np. o dające się przewidzieć z me-
dycznego punktu widzenia negatywne następstwa, jak choćby w razie 
zakażenia wirusowego, biorąc pod uwagę także zasady doświadczenia 
życiowego. Uwzględnieniu powinny ulegać też chociażby: poczucie 
wykluczenia, niemożność uprawiania sportu, konieczność porzuce-
nia lub przerwania studiów na czas rehabilitacji, dolegliwości bólowe, 
ograniczenia ruchowe itd.

Roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne dominuje w procesach 
o ochronę dóbr osobistych w prawie cywilnym i autorskim ma istotne 
znaczenie w procesach odszkodowawczych za uszkodzenie ciała lub 
rozstrój zdrowia. Obok żądania o zasądzenie renty jest to roszczenie 
najważniejsze, a często jedyne. W prawie polskim brak jest jednego 
ogólnego przepisu, który pozwalałby sądowi przyznać zadośćuczynie-
nie za szkodę niemajątkową wtedy, gdy sąd według swojej oceny uzna 
to za uzasadnione, niezależnie od podstawy prawnej (kontraktowej 
czy deliktowej). Może więc przyznać zadośćuczynienie tylko w przy-
padkach wskazanych w ustawie (Wałachowska 2018). 

Pacjent jako wynagrodzenie szkody dokonanej przez lekarza 
może domagać się również renty, jeżeli zgodnie z artykułem 444  
§ 2 k.c. utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej 
albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powo-
dzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do napra-
wienia szkody odpowiedniej renty (Nesterowicz 2007). Renta może 
zostać przyznana w przypadku zaistnienia jednej w wymienionych  
w przepisie przesłanek. Wysokość renty uzależniona jest od tego, czy 
poszkodowany utracił zdolność do pracy całkowicie, czy częściowo.  
W przypadku całkowitej utraty zdolności do pracy przy ustaleniu za-
kresu szkody i wysokości renty bierze się pod uwagę utracone zarobki, 
które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie powstała. 
W sytuacji, gdy zdolność do pracy zarobkowej została ograniczo-
na w związku z zaistnieniem szkody, porównuje się zarobki, które 

nego; drugie pozostaje bez biegu. Nie wygasa ono jednak i staje się 
bezprzedmiotowe z chwilą rozstrzygnięcia pierwszego roszczenia. Ta 
konstrukcja jednak – poprawna z punktu widzenia przepisów prawa 
materialnego – nie uwzględnia postanowień kodeksu postępowa-
nia cywilnego, a w szczególności artykułu 187 §1 punkt 2, zgodnie 
z którym przy dochodzeniu swych praw w procesie poszkodowany 
ma obowiązek określenia jedynie podstawy faktycznej swego żą-
dania, nie zaś jego podstawy prawnej. W związku z tym określenie 
podstawy prawnej, jeśli nawet zostało przez powoda dokonane, nie 
jest dla sądu wiążące. Sąd – stosownie do artykułu 328 §2 k.p.c. – ma 
obowiązek ustalenia stanu faktycznego i wskazania podstawy prawnej 
rozstrzygnięcia, co oznacza, że tym samym – jeżeli występuje kilka 
podstaw prawnych – wybiera podstawę właściwą. Wybór ten deter-
minuje wymaganie udzielenia poszkodowanemu pełnej ochrony jego 
interesów. W razie zbiegu roszczenia ex contractu z roszczeniem ex 
delicto wybór przez poszkodowanego dochodzonego roszczenia może 
nastąpić także przez samo wskazanie faktów uzasadniających żądanie 
pozwu, w razie zaś wątpliwości co do dokonanego przez poszkodowa-
nego wyboru sąd powinien przyjąć taką podstawę prawną, która jest 
korzystniejsza dla poszkodowanego (zob. wyrok SN z dnia 15 stycz-
nia 1998 roku, III CKN 323/97) (Gudowski, Bieniek 2018). Ponadto, 
w wyroku z dnia 14 lutego 2003 roku, IV CKN 1768/00, Sąd Najwyższy 
wskazał, że wybór jednego z roszczeń artykułu 443 k.c., który może 
być dokonany przez samo wskazanie faktów uzasadniających żądanie 
pozwu, ma dla poszkodowanego doniosłe konsekwencje ze względu 
na istotne różnice zachodzące pomiędzy reżimem prawnym odpo-
wiedzialności kontraktowej i reżimem prawnym odpowiedzialności 
deliktowej; wystarczy wskazać na odmienne terminy przedawnienia 
przewidziane z jednej strony w artykule 646 k.c., a z drugiej w artyku-
le 442 k.c. oraz na niedopuszczalność dochodzenia zadośćuczynienia 
pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie przepisów o odpowie-
dzialności kontraktowej. 

Wynagrodzenie szkody dokonanej przez lekarza

Do najczęstszych form wynagrodzenia za doznaną krzywdę na-
leżą: zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej lub przywrócenie stanu 
sprzed powstania szkody, jednorazowy zwrot kosztów, jednorazowe 
świadczenie pieniężne, renta oraz zadośćuczynienie pieniężne za 
naruszenie dobra osobistego. Wybór poszkodowanego w przypad-
ku zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej lub przywrócenia stanu 
poprzedniego jest ograniczony zastrzeżeniem, że jeśli przywrócenie 
stanu sprzed zaistnienia szkody wiązałoby się z nadmiernymi trud-
nościami lub kosztami, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do 
zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej (artykuł 363 §1 k.c.) (Zajdel 
2008: 165).

Kolejną formą wynagrodzenia za szkodę w związku z uszko-
dzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia przez lekarza jest 
jednorazowy zwrot kosztów. Zwrot kosztów może dotyczyć kosztów 
leczenia, hospitalizacji, rehabilitacji, transportu medycznego, zakupu 
leków, środków ortopedycznych, środków pomocniczych itp. Lekarz 
powinien zapłacić z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeśli 
poszkodowany pacjent stał się inwalidą także sumę potrzebną na 
koszty przygotowania do innego zawodu (Zajdel 2008: 165). Zobo-
wiązania do zapłaty przyszłych kosztów leczenia i przygotowania do 
nowego zawodu powstaje w przypadku wystąpienia poszkodowanego 
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poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie powstała. W sytu-
acji, gdy zdolność do pracy zarobkowej została ograniczona w związ-
ku z zaistnieniem szkody porównuje się zarobki, które poszkodowany 
otrzymuje obecnie, do tych, jakie otrzymywałby, gdyby szkoda nie 
miała miejsca. Renta może być wypłacona w formie świadczenia okre-
sowego lub świadczenia skapitalizowanego. Świadczenie skapitalizo-
wane może zostać przyznane przez sąd na żądanie poszkodowanego, 
szczególnie wówczas, gdy poszkodowany stal się inwalidą, a przyzna-
nie jednorazowego świadczenia ułatwi mu wykonywanie zawodu 
(artykuł 447 k.c.). W przypadku, gdy podczas wydania wyroku nie da 
się ustalić rozmiaru szkody, poszkodowanemu może zostać przyznana 
renta tymczasowa (artykuł 444 §3 k.c.) (Zajdel 2008: 166).

Ostatnią, z wybranych, formą wynagrodzenia szkody przez leka-
rza jest zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dobra osobistego. 
Zgodnie z artykułem 448 k.c. w razie naruszenia dobra osobistego 
sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, od-
powiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 
krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną 
na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków 
potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przyznanie poszkodo-
wanemu sumy pieniężnej tytułem odszkodowania za naruszenie do-
bra osobistego, nie wyklucza przyznania innych środków potrzebnych 
do usunięcia skutków naruszenia. Wobec powyższego, jeżeli w wyniku 
działania lub zaniechania lekarza nastąpiła śmierć pacjenta, roszczenie 
odszkodowawcze przysługuje m.in. osobom należącym do najbliższej 
rodziny zmarłego jeśli w związku z jego śmiercią znacznie pogorszyła 
się im się sytuacja życiowa. 

 Podsumowanie

Odpowiedzialność cywilna lekarzy, zarówno kontraktowa, jak 
i deliktowa generuje szereg możliwości dochodzenia wynagrodzenia 
za szkodę dokonaną w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych. 
Świadomość pacjentów skutkuje coraz częstszymi procesami cywil-
nymi w zakresie dochodzenia wynagrodzenia za powstałą szkodę 
na skutek działania, czy też zaniechania lekarzy. Należy jednak do-
bitnie podkreślić, iż szkoda powstała w trakcie udzielania świadczeń 
zdrowotnych powinna być realna. Ponadto, formy wynagrodzenia 
za poniesioną szkodę muszą odpowiadać kryteriom, które zostały 
omówione w tekście artykułu. Wobec powyższego, bacząc na zasa-
dę, wedle której wybór wynagrodzenia za doznaną szkodę należy 
do osoby poszkodowanej, należy dokładnie zapoznać się z prawami, 
jakie po zaistnieniu przedmiotowej szkody nam przysługują.

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
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wiązującymi przepisami należy do ministra właściwego do spraw 
zabezpieczenia społecznego. Prezes ZUS jest organem wyższego 
stopnia w postępowaniu administracyjnym, które jest prowadzone 
przez jednostki terenowe. ZUS działa na postawie Ustawy z dnia 13 
października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1778) (dalej u.s.u.s.), a także innych ustaw, które regu-
lują poszczególne obszary jego działalności.

Kompetencje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostały określo-
ne w artykułach 68-71 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 
Zakres działania tej jednostki obejmuje (Ustawa z dnia 13 paździer-
nika 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1778): 

• realizację przepisów o ubezpieczeniach społecznych, m.in.: 
ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych, ustalanie 
uprawnień do świadczeń i ich wypłata, wymierzanie i pobie-
ranie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fun-
dusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pra-
cowniczych, prowadzenie rozliczeń z tytułu należnych składek 
z płatnikami tych składek i wypłacanych przez nich świadczeń, 
które podlegają finansowaniu z funduszy ubezpieczeń spo-
łecznych bądź innych źródeł, prowadzenie odrębnych kont 
ubezpieczeniowych i kont dla płatników składek, nadawanie 
upoważnień lekarzom bądź komisjom lekarskim do wydawa-
nia zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. 
W ramach realizacji zadań związanych z orzekaniem przez 
lekarzy orzeczników, a także komisje lekarskie dla potrzeb 
ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych 
i innych świadczeń oraz kontroli orzecznictwa o czasowej nie-
zdolności do pracy ZUS ma prawo do udzielania zamówień 
na dodatkowe opinie lekarza konsultanta bądź psychologa, 
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System ubezpieczeń społecznych w Polsce

Social insurance system in Poland

Social insurance is such insurance, the aim of which is to en-
sure social security for people who due to the occurrence of legal 
acts (e.g. illness, disability, pregnancy, old age) determined by law 
can not survive on their own work. This article presents the struc-
ture, tasks and scope of operations of the unit administering social 
insurance- Social Insurance Institution. The scope of social insur-
ance as well as their types were also discussed. This article also 
touched upon the issue concerning social security contributions 
and their amount.

Keywords: social insurance, Social Insurance Institution, social 
security contributions.

Ubezpieczenia społeczne to takie ubezpieczenia, których ce-
lem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które  
z powodu zajścia określonych prawem zdarzeń losowych (np. choro-
ba, kalectwo, ciąża, starość) nie mogą utrzymać się z własnej pracy.  
W niniejszym artykule zaprezentowano strukturę, zadania oraz 
zakres działania jednostki administrującej ubezpieczeniami spo-
łecznymi – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Omówiono zakres  
i rodzaje ubezpieczeń społecznych. W pracy poruszona została rów-
nież kwestia dotycząca składek na ubezpieczenia społeczne oraz ich 
wysokość

Słowa kluczowe: ubezpieczenia społeczne, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, składki na ubezpieczenia społeczne.
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Każdy człowiek ma prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa. 
Jednakże prawo to nie chroni od doświadczania negatywnych zjawisk 
losowych, ale w przypadku ich wystąpienia „pozwala na odwołanie 
się do solidarności społeczności, dla której opieka nad jej członkami 
zagrożonymi w tym bezpieczeństwie stanowi emanację określonego 
poziomu kultury moralnej” (Kluszczyńska i inni 2013: 72). Ubezpiecze-
nia społeczne stanowią podstawowy filar zabezpieczenia społeczne-
go, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie zaspokojenia pod-
stawowych potrzeb ogółu danego społeczeństwa. Za pomocą ubez-
pieczeń społecznych państwo ma możliwość realizacji zadań z zakresu 
polityki społecznej związanych z wypłatą różnorodnych świadczeń 
mających na celu zagwarantowanie środków do życia osobom, które 
nie mają możliwości zapewnienia ich sobie samodzielnie z powodu 
wystąpienia pewnych zdarzeń losowych, które określa się jako ryzyko 
socjalne, np. śmierć, choroba, osiągnięcie wieku emerytalnego, inwa-
lidztwo, macierzyństwo itp. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako jednostka  
administrująca ubezpieczeniami społecznymi

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej ZUS) jest w Polsce pod-
stawowym wykonawcą przepisów o ubezpieczeniach społecznych. 
Jest to państwowa jednostka organizacyjna, która posiada osobowość 
prawną, zajmująca się gromadzeniem składek na ubezpieczenia spo-
łeczne oraz zdrowotne, a także przydzielaniem świadczeń takich jak 
np. zasiłki chorobowe bądź macierzyńskie, emerytury i renty, których 
wysokość i zasady określają powszechnie obowiązujące przepisy. 
Sprawowanie nadzoru nad zgodnością działań tej jednostki z obo-
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jak również wyników czasowej obserwacji szpitalnej, które są 
zgodne z potrzebami orzecznictwa lekarskiego z wyłączeniem 
uregulowań dotyczących zamówień publicznych;

• obowiązek wydawania opinii dotyczących projektów aktów 
prawnych z dziedziny zabezpieczenia społecznego;

• zrealizowanie umów, jak i porozumień międzynarodowych 
w sferze ubezpieczeń społecznych;

• wystawianie imiennych, zgodnych ze wzorem legitymacji, 
które potwierdzają status emeryta-rencisty, osobom posia-
dającym uprawnienia do emerytur i rent z ubezpieczeń spo-
łecznych;

• rozporządzanie środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń 
społecznych, a także środkami funduszu alimentacyjnego;

• przygotowywanie aktuarialnych analiz i przewidywanych pro-
gnoz w obszarze ubezpieczeń społecznych;

• nadzór orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy;
• weryfikacja wykonywania obowiązków z obszaru ubezpieczeń 

społecznych, a także innych zadań, które zostały zlecone Za-
kładowi Ubezpieczeń Społecznych przez płatników składek 
i ubezpieczonych;

• wydawanie Biuletynu Informacji Publicznej;
• propagowanie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.

Zgodnie z artykułem 68a tej ustawy zakres działania Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych obejmuje obowiązek prowadzenia punktu 
kontaktowego. Punkt taki oznacza jednostkę, która zapewnia „elek-
troniczny punkt kontaktowy, automatyczne przekierowanie na pod-
stawie adresu oraz inteligentne przekierowanie oparte na oprogramo-
waniu, które umożliwia automatyczne sprawdzenie i przekierowanie 
(na przykład aplikacja oparta na sztucznej inteligencji) lub oparte na 
interwencji człowieka” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) NR 987/2009 z dnia 16 września 2009 roku dotyczące wy-
konywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego). Służy on do wymiany danych 
w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących 
Zabezpieczenia Społecznego w zakresie:

• określania ustawodawstwa mającego zastosowanie;
• należnych z tytułu choroby świadczeń pieniężnych;
• świadczeń z tytułu macierzyństwa, a także równoważnych 

świadczeń dla ojca;
• świadczeń z tytułu inwalidztwa;
• świadczeń z tytułu starości;
• rent rodzinnych;
• świadczeń pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy oraz 

chorób zawodowych;
• zasiłków na wypadek śmierci;
• świadczeń przedemerytalnych;
• specjalnych świadczeń pieniężnych mających charakter nie-

składkowy;
• odzyskiwania należności z tytułu składek bądź świadczeń, 

które zostały nadpłacone.
W tym zakresie ZUS pełni funkcję instytucji właściwej dla miej-

sca zamieszkania, a także instytucji łącznikowej. Gdy do prowadzenia 
punku kontaktowego niezbędne jest przetwarzanie danych osobo-
wych ZUS ma do tego prawo. Kolejnym obowiązkiem z obszaru dzia-
łania tej jednostki jest prowadzenie prewencji rentowej, obejmującej 

rehabilitację leczniczą, badania i analizy przyczyn powodujących nie-
zdolność do pracy oraz inne działania prewencyjne.

Ponadto ZUS posiada kompetencje do opracowywania prognozy 
sytuacji finansowej na najbliższy rok obrotowy dla funduszy wyod-
rębnionych w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, np. fun-
dusz emerytalny, rentowy, chorobowy. Sporządza także uproszczony 
rachunek ubezpieczeń dla każdego funduszu dla następnych pięciu 
lat obrotowych. ZUS może również wykonywać odpłatnie, na określo-
nych warunkach, zadania powierzone w oparciu o inne ustawy oraz 
inne zadania zlecone obejmujące sferę ubezpieczeń bądź zabezpie-
czenia społecznego. Dysponuje uprawnieniem do przesyłania listem 
zwykłym pism oraz decyzji, jednak w przypadku sporu ciężar udowod-
nienia doręczenia pisma bądź decyzji jest nałożony na ZUS. Uprzywile-
jowany jest także w możliwość pośrednictwa w przekazywaniu świad-
czeń, które zostały zlecone przez zagraniczne instytucje do wypłaty 
osobom uprawnionym zamieszkującym w Polsce przez sporządzanie 
zleceń dewizowych do realizacji wypłat tych świadczeń przez banki. 
Ponoszenie kosztów związanych z realizacją wypłat owych świadczeń 
spoczywa na ZUS-ie.

Struktura Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych składa się z centrali i tereno-
wych jednostek organizacyjnych, które stanowią część struktury 
ZUS-u, jako osoby prawnej i wykonują zadania Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Strukturę organizacyjną, a także zasady, na podstawie 
których opiera się funkcjonowanie komórek organizacyjnych Centrali 
określają regulaminy organizacyjne tych komórek. Dyrektor komórki 
posiada kompetencje do kierowania komórką organizacyjną (z pew-
nymi wyjątkami) przy pomocy nie więcej niż trzech wicedyrektorów, 
jak również osób, które dowodzą wewnętrznymi komórkami organiza-
cyjnymi (Regulamin organizacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
2012). Zgodnie ze statutem, który został nadany Zakładowi Ubezpie-
czeń Społecznych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2011 
roku (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 
stycznia 2011 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń 
Społecznych, Dz.U. z 2011 r. nr 18 poz. 93) w skład Centrali wchodzi 
31 komórek organizacyjnych, do których należą: Gabinet Prezesa, 28 
departamentów i 2 biura: Biuro Rady Nadzorczej i Biuro Poligrafii (Biń-
czycka-Majewska 2013). Zakres rzeczowy działania Centrali obejmuje 
szereg  zadań, m.in. (Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2011 roku, Dz.U. nr 18, poz. 93):

• dysponowanie funduszami ZUS-u np. Funduszem Ubezpie-
czeń Społecznych (dalej FUS), Funduszem Emerytur Pomo-
stowych, Funduszem Rezerwy Demograficznej (dalej FRD);

• zarządzanie finansami i dysponowanie majątkiem ZUS-u;
• prowadzenie kont osób ubezpieczonych i płatników składek, 

a także rozliczeń poszczególnych składek zgodnie z obowią-
zującymi przepisami;

• prowadzenie rejestrów osób ubezpieczonych, płatników skła-
dek, członków otwartych funduszy emerytalnych oraz reje-
stru uprawnionych do świadczeń zdrowotnych;

• sporządzanie analiz oraz prognoz z zakresu działalności ZUS-u;
• współdziałanie z organami administracji rządowej oraz in-

stytucjami zagranicznymi, międzynarodowymi i krajowymi 
w zakresie ubezpieczeń społecznych. 
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Terenowymi jednostkami organizacyjnymi ZUS-u są: Centrala 
Zakładu, 43 oddziały, 210 inspektoratów oraz 70 biur terenowych 
(www.zus.pl [13.03.2018]). Zwierzchnictwo nad oddziałem sprawuje 
dyrektor, natomiast w przypadku inspektoratu oraz biura terenowe-
go zadanie to należy do kierownika. Funkcjonują one na podstawie 
ustawy, statutu, a także wewnętrznego regulaminu organizacyjnego, 
który jest nadawany przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
(Bińczycka-Majewska 2013). Do zasięgu ich działania wlicza się m.in.: 
stwierdzanie oraz ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych, 
obowiązek dochodzenia zwrotu świadczeń, które zostały nienależnie 
pobrane, dochodzenie należnych składek oraz opłat, wykonywanie 
umów oraz porozumień międzynarodowych w zakresie ubezpieczeń 
społecznych i inne (szerzej na temat w: Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2011 roku, Dz.U. 
nr 18, poz. 93). Specjalne stanowisko w strukturze organizacyjnej 
ZUS-u jako państwowej osoby prawnej zajmują oddziały. Posiada-
ją kompetencje, dzięki którym mają możliwość ustalania praw, jak 
i zobowiązań w indywidualnych sprawach z dziedziny prawa ubez-
pieczenia społecznego. Inspektoraty i biura terenowe są podległe 
oddziałom i mają ograniczony obszar działania. Stanowią one przede 
wszystkim ogniwo organizacyjne, którego zadaniem jest zagwaranto-
wanie pierwszego kontaktu z interesantami, obsługują dokumentację, 
wydają wydruki oraz formularze, a także udzielają informacji ze sfery 
ubezpieczeń społecznych. 

Organami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są (Ustawa z dnia 
13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1778):

• Prezes Zakładu;
• Zarząd, na czele którego stoi przewodniczący, którym z urzę-

du jest Prezes Zakładu;
• Rada Nadzorcza Zakładu.

Działalność tej instytucji jest kierowana przez Prezesa, który pełni 
funkcję reprezentatywną. Stoi on na czele zarządu. Jest powoływany 
przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do 
spraw zabezpieczenia społecznego spośród osób, które zostały wyse-
lekcjonowane w drodze otwartej i konkurencyjnej rekrutacji. Prezes 
Rady Ministrów jest także wyposażony w przywilej odwołania Pre-
zesa ZUS na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 
społecznego. Prezes ZUS-u pełni szereg obowiązków, m.in.: dowodzi 
pracami Zarządu, koordynuje współdziałanie ZUS-uz urzędami admi-
nistracji rządowej, powołuje i odwołuje kierowników jednostek orga-
nizacyjnych ZUS-u, a także ich zastępców oraz głównych księgowych, 
sprawuje zwierzchni nadzór nad orzecznictwem lekarskim dla celów 
ubezpieczeń społecznych, przydziela świadczenia, które należą się 
w drodze wyjątku oraz spełnia rolę pracodawcy.

W skład Zarządu wchodzi Prezes ZUS-u i od dwóch do czterech 
członków, których powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Zakładu na 
wniosek Prezesa ZUS-u. Działalność Zarządu obejmuje czynności, któ-
rych zakres jest niezastrzeżony dla Prezesa. Do misji Zarządu należy 
m.in. (Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpie-
czeń społecznych, Dz.U. z 2017 r. poz. 1778): bieżące rozporządzanie 
środkami finansowymi, których posiadaczem jest ZUS  opracowywa-
nie projektów, które dotyczą zarządzania środkami Funduszu Rezerwy 
Demograficznej, dowodzenie gospodarką finansową ZUS-u przygoto-
wywanie projektu rocznego planu finansowego FRD oraz Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych i sporządzanie rocznych sprawozdań z ich 
wykonania, zaprezentowanie Radzie Nadzorczej informacji o pracy 
ZUS-u sporządzanie planu finansowego ZUS-u  oraz sprawozdań z jego 
wykonania, sformułowanie wieloletnich rokowań kroczących docho-
dów i wydatków funduszu emerytalnego.  

Organem opiniodawczo-decyzyjnym ZUS jest Rada Nadzorcza, 
którą powołuje Prezes Rady Ministrów na okres pięciu lat. W sytu-
acji, gdy członek Rady Nadzorczej złoży rezygnację lub na wniosek 
organu bądź organizacji, która zgłosiła jego kandydaturę może zostać 
on odwołany przed upływem kadencji przez Prezesa Rady Ministrów. 
Zakres działania tego organu obejmuje m.in.: uchwalanie regulaminu 
funkcjonowania Zarządu, wydawanie opinii dotyczących projektów 
planów finansowych FUS jak również FRDoraz sprawozdań z ich wy-
konania, określanie wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład 
Zarządu wykluczając Prezesa ZUS, okresowe wydawanie opinii na te-
mat pracy Zarządu, selekcja biegłego rewidenta realizującego badanie 
rocznego sprawozdania finansowego ZUS, FUS oraz FRD.

Zakres ubezpieczeń społecznych i ich rodzaje

Podział ubezpieczeń społecznych został określony w artykule  
1 u.s.u.s. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778). Na podstawie tego przepisu sys-
tem ubezpieczeń społecznych zawiera cztery rodzaje ubezpieczeń: 
emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe.

 Ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi gwarancję wypłaty 
poszczególnych rodzajów świadczeń osobom, które osiągnęły wiek 
emerytalny, osobom niezdolnym do pracy trwale bądź długotermino-
wo z powodu, jakim jest zły stan zdrowia, a także członkom rodziny 
zmarłego żywiciela. Emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu nie-
zdolności do pracy (w tym: dodatki do rent rodzinnych dla sierot zu-
pełnych, renty szkoleniowe, dodatki pielęgnacyjne oraz zasiłki pogrze-
bowe) stanowią podstawowe świadczenia w tych ubezpieczeniach. 
Emerytura jest miesięcznym świadczeniem pieniężnym, które przy-
sługuje po osiągnięciu odpowiedniego wieku za przepracowanie usta-
wowej liczy lat. Zapewnienie środków pieniężnych, niezbędnych do 
utrzymania osobom, które zakończyły aktywność zawodową, stanowi 
cel wypłaty tego świadczenia. Natomiast rentę z tytułu niezdolności 
do pracy wypłaca się osobie, która utraciła możliwość wykonywania 
pracy z powodu ziszczenia się określonego zdarzenia losowego pod-
czas trwania okresu aktywności zawodowej. Renta rodzinna stanowi 
zabezpieczenie dla członków wchodzących w skład rodziny zmarłego 
żywiciela, gdy spełniał on warunki do uzyskania emerytury/renty bądź 
posiadał status emeryta/rencisty.

Celem świadczeń pieniężnych wypłacanych z ubezpieczenia 
chorobowego jest zastąpienie ubezpieczonemu dochodu utraconego 
z powodu braku możliwości wykonywania pracy na skutek choroby, 
macierzyństwa bądź też opieki nad członkiem rodziny (Dziubińska-
-Lechnio i inni 2009).Misją ubezpieczenia wypadkowego jest „ochro-
na wszystkich skutków w zakresie zdolności do pracy takich zdarzeń 
jak choroba kalectwo lub śmierć, o ile pozostają w związku z uczest-
nictwem w procesie pracy” (Jędrasik-Jankowska 2003: 136). Z tego 
ubezpieczenia wypłaca się jednorazowe odszkodowania, jak również 
świadczenia podobne do wypłacanych z ubezpieczenia emerytalnego 
i rentowego (w tym przypadku przyznawane z reguły na wyższym po-
ziomie), np. renty z tytułu niezdolności do pracy oraz rodzinne. W celu 
wyrównania wyjątkowych potrzeb poszkodowanego bądź członków 
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jego rodziny wypłaca się także dodatek do renty dla sieroty zupełnej 
i dodatek pielęgnacyjny. Stronami stosunków prawnych ubezpieczeń 
społecznych jest ubezpieczony, płatnik, organ rentowy oraz otwarty 
fundusz emerytalny (Jędrasik-Jankowska 2003).Według ustawy o sys-
temie ubezpieczeń społecznych ubezpieczonym jest osoba fizyczna, 
która została objęta co najmniej jednym z czterech typów ubezpie-
czeń społecznych – emerytalnym, rentowym, chorobowym bądź też 
wypadkowym. Jest to podmiot, który ze względu na konkretny ro-
dzaj aktywności zawodowej uzyskuje status ubezpieczonego, zgod-
nie z którym na mocy artykułu 6 u.s.u.s. obowiązkowo bądź zgodnie 
z artykułem 7 u.s.u.s. dobrowolnie podlega ubezpieczeniom emery-
talnemu i rentowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778). Płatnikiem składek 
jest natomiast osoba fizyczna, osoba prawna bądź też jednostka, która 
nie posiada osobowości prawnej. Artykuł 4 u.s.u.s. (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1778) zawiera bardzo rozbudowaną definicję, według której płatni-
kiem może być m.in.:

• pracodawca – w stosunku do pracowników oraz osób, które 
odbywają służbę zastępczą, a także jednostka organizacyjna 
bądź osoba fizyczna, która pozostaje w stosunku prawnym 
z inną osobą fizyczną. Stosunek ten musi argumentować, iż 
osoba ta jest objęta ubezpieczeniami społecznymi;

• jednostka, której zadaniem jest wypłata świadczeń i zasiłków 
socjalnych, a także wynagrodzeń, które należą się w czasie 
korzystania z górniczego świadczenia bądź też stypendium 
na przekwalifikowanie – m.in. w stosunku do osób, które 
pobierają świadczenia socjalne w okresie urlopu, osób korzy-
stających z zasiłku socjalnego, który jest wypłacany na czas 
przekwalifikowania zawodowego czy też poszukiwania nowe-
go zatrudnienia;

• podmiot, na rzecz którego wykonuje się pracę za opłatą 
w okresie odbywania kary pozbawienia wolności bądź aresz-
tu tymczasowego – w stosunku do osób, które w oparciu 
o skierowanie tę pracę wykonują bądź też podlegają ubez-
pieczeniom społecznym ze względu na korzystanie z zasiłku 
macierzyńskiego wypłacanego przez ten podmiot;

• ubezpieczony, którego obowiązkiem jest odprowadzanie skła-
dek na własne ubezpieczenie społeczne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w stosunku do osób, które 
podlegają ubezpieczeniom społecznym ze względu na pobieranie 
zasiłku macierzyńskiego bądź też zasiłku w takiej samej wysokości 
jak macierzyński, jeśli je wypłaca, a także w stosunku do osób, które 
sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem. Na ten podmiot został na-
łożony szereg obowiązków takich jak m.in. zgłaszanie ubezpieczonych 
do ubezpieczeń społecznych, obliczanie, potrącanie, rozliczanie oraz 
opłacanie comiesięcznych składek na te ubezpieczenia, a także obo-
wiązek przekazywania do ZUS dokumentów ubezpieczonych.

Głównym wykonawcą ubezpieczeń społecznych jest organ ren-
towy będący terenową jednostką organizacyjną ZUS-u, a więc oddział 
ZUS-uwraz z podległymi mu biurami terenowymi oraz inspektoratami. 
Oddział ZUS stanowi zatem jego część składową (Uchwała SN z dnia 
24 stycznia 2012 roku, III UZP 3/11, OSNP 2012, nr 15-16, poz. 197). 
Najważniejszy zakres zadań wykonywanych przez organy rentowe 
obejmuje m.in.: stwierdzanie oraz ustalanie obowiązku ubezpieczeń 
społecznych, wymiar i pobór składek na ubezpieczenie, stwierdzanie 
prawa do świadczeń z ubezpieczeń, a także ich wypłata, jeśli obowiąz-

ki te nie są spełniane przez płatników oraz prowadzenie prewencji 
rentowej i wypadkowej, jak też realizowanie zadań zleconych w za-
kresie zabezpieczenia społecznego.

Kolejnym wykonawcą ubezpieczeń społecznych określonym 
w artykule 3 ustęp 1 punkt 2 u.s.u.s. jest otwarty fundusz emerytal-
ny. Jest to osoba prawna nieponosząca odpowiedzialności za swoje 
działania, która została utworzona przez prywatne podmioty – Po-
wszechne Towarzystwa Emerytalne (spółka cywilna), które stanowią 
jedyny organ funduszu. Organy te zarządzają Otwartym Funduszem 
Emerytalnym (dalej OFE) za opłatą i reprezentują go w relacjach z oso-
bami trzecimi. Głównym zakresem działalności OFE jest gromadzenie 
i lokowanie składki na ubezpieczenie społeczne, którą przeznacza się 
na wypłatę emerytur dla członków funduszu na skutek osiągnięcia 
przez nich wieku emerytalnego. Depozytariusz jest podmiotem, który 
kontroluje czynności prawne i faktyczne wykonywane przez OFE, na-
tomiast Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór ogólny nad 
jego działalnością.

Składki na ubezpieczenia społeczne i ich wysokość

Składką jest cena gwarancji ubezpieczeniowej, która przysługu-
je za ponoszenie ryzyka przez ubezpieczyciela – Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Idea ryzyka opiera się na zapewnieniu gwarancji wypłaty 
świadczenia w sytuacji, gdy nastąpią okoliczności faktyczne i prawne 
po stronie osoby ubezpieczonej. Składki są przymusowymi świadcze-
niami pieniężnymi, które stanowią podstawowy dochód funduszy 
ubezpieczeń społecznych.

Kwota, od której obliczane są składki na poszczególne katego-
rie ubezpieczeń społecznych stanowi podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe. „Kwota ta, w zależności od 
tytułu ubezpieczeń społecznych, odzwierciedla rzeczywisty zarobek 
uzyskiwany przez ubezpieczonego (np. przychód pracownika) lub 
wysokość pobieranego przez niego świadczenia (np. zasiłku dla bez-
robotnych, zasiłku macierzyńskiego) albo też wyraża z góry ustaloną 
podstawę wymiaru (jak w stosunku do osób przebywających na urlo-
pach wychowawczych i duchownych) odnoszącą się do przeciętnego 
lub minimalnego wynagrodzenia, czasami z możliwością jej podwyż-
szenia, jak w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność 
czy dobrowolnie się ubezpieczających” (Antonów i inni 2015: 693-694). 

Dla pracowników za podstawę wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne oraz rentowe przyjmuje się zgodnie z przepisami 
Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 
fizycznych przychód z poszczególnych tytułów zatrudnienia, a miano-
wicie: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, służby bądź też pracy 
nakładczej. Dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność oraz 
osób z nimi współdziałających podstawę wymiaru stanowi kwota, 
która została zadeklarowana, jednakże nie może być niższa od 60% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które zostało przyjęte do 
tego, aby istniała możliwość określenia sumy ograniczenia podstawy 
rocznej wymiaru składek na ubezpieczenia rentowe i emerytalne. Za-
deklarowana kwota, która nie może być niższa od 30% minimalnego 
wynagrodzenia tworzy fundament wymiaru składek na ubezpieczenia 
dla jednostek, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą 
w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej bądź też innych 
uregulowań szczególnych w czasie pierwszych 24 miesięcy kalenda-
rzowych, poczynając od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy w tym 
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• 2,92% podstawy wymiaru przesyłane jest do OFE, który 
został wyłoniony przez ubezpieczonego w sytuacji, gdy 
zostanie podpisana umowa z funduszem, czy też złożenie 
oświadczenia o oprowadzaniu składki do OFE; 

• 0,35% podstawy wymiaru przekazywane jest do Funduszu 
Rezerwy Demograficznej;

2. 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe odprowadza się do Funduszu Emerytur Po-
mostowych za pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 
roku, za czas świadczenia prac w specyficznych warunkach 
bądź o charakterze szczególnym;

3. 8% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia rentowe;
4. 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie choro-

bowe;
5. 0,40% - 3,60% podstawy wymiaru na ubezpieczenie wypad-

kowe. 

Tabela 1. Podział finansowania składek

Rodzaj składki Podmioty zobligowane  
do finansowania składek

na ubezpieczenie emerytalne m.in.: 
pracowników, zleceniobiorców, 
posłów oraz senatorów, członków 
rad nadzorczych i spółdzielni, 
funkcjonariuszy Służby Celnej

ubezpieczeni i płatnicy – ze środków 
własnych i w równych częściach

na Fundusz Emerytur Pomostowych płatnicy – w całości

na ubezpieczenia rentowe osób 
wymienionych w artykule 16 ustępy 
1-1a u.s.u.s.

ubezpieczeni w wysokości 1,5% 
podstawy wymiaru oraz płatnicy  
w wysokości 6,5% podstawy 
wymiaru z własnych środków

na ubezpieczenie chorobowe ubezpieczeni w całości i z własnych 
środków

na ubezpieczenie wypadkowe osób 
wymienionych w artykule 16 ustęp 1 
punkty 1 i 3-10 u.s.u.s.

Płatnicy – z własnych środków,  
w całości

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 13 października 
1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778).

Podziałem tym nie są objęte osoby prowadzące pozarolni-
czą działalność gospodarczą, jak również te, które ubezpieczają 
się dobrowolnie. Spoczywa na nich ciężar płacenia składek wy-
łącznie za siebie na wszystkie kategorie ubezpieczeń w całości 
i z własnych środków. Tytuły niezarobkowe traktuje się w odręb-
ny sposób, gdyż w tych sytuacjach całość składek na ubezpie-
czenia rentowe oraz emerytalne opłacana jest przez płatnika. 

Zgodnie z artykułem 46 ustęp 1 u.s.u.s. (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1778) płatnik jest podmiotem, na którym spoczywa zobowiązanie 
do obliczania, odejmowania z dochodów, rozliczania, a także opła-
cania składek za każdy miesiąc kalendarzowy. Rozliczenie składek 
następuje głównie w deklaracji rozliczeniowej przekazywanej przez 
płatnika do odpowiedniej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych w formie dokumentu elektronicznego. Dla płat-
ników, którzy rozliczają składki za nie więcej niż pięć osób możliwe 
jest także przekazanie deklaracji rozliczeniowej w formie wydruku  
z odpowiedniego oprogramowania bądź też pisemnego dokumentu.

Na podstawie artykułu 48 u.s.u.s (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778) ZUS 
posiada kompetencje do dokonywania wymiaru składek z urzędu  
w wysokości, która wynika z ostatnio złożonej deklaracji, gdy płatnik 
nie złoży w terminie odpowiedniej deklaracji. 

zakresie (Antonów i inni 2015). Podstawą wymiaru składek z tytułu 
pobierania zasiłku macierzyńskiego jest kwota tego zasiłku, a w przy-
padku urlopu wychowawczego – kwota 60% przeciętnego przewi-
dywanego wynagrodzenia miesięcznego, które zostało przyjęte, aby 
wyznaczyć kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. 
Zgodnie z artykułem 18 ustęp 7 ustawy o ubezpieczeniach społecz-
nych, podstawa wymiaru składek w przypadku dobrowolnego podle-
gania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jest kwotą, która 
została zadeklarowana, ale nie może być niższa od kwoty będącej 
wynagrodzeniem minimalnym.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytal-
ne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może przewyższać 
kwoty, która odpowiada trzydziestokrotności prognozowanego prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 
dany rok kalendarzowy, określonego m.in. w ustawie budżetowej. 
Zgodnie z artykułem 19 ustęp 10 u.s.u.s. minister właściwy do spraw 
zabezpieczenia społecznego jest obowiązany do ogłaszania w Dzien-
niku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski do końca 
poprzedniego roku kalendarzowego, w drodze obwieszczenia kwoty 
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składki oraz kwoty prognozo-
wanego przeciętnego wynagrodzenia, która została przyjęta do jej wy-
znaczenia. Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 wynosi 133 290 zł, 
a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wy-
nagrodzenia wynosi 4 443 zł (Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie kwoty ogra-
niczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe w roku 2018 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty 
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, M.P. 2017 poz. 1174).

Stopy procentowe przedstawiają wysokość składek na poszcze-
gólne ubezpieczenia społeczne. Ustalone stopy składek na ubezpie-
czenia chorobowe, emerytalne oraz rentowe są tożsame dla ogółu 
ubezpieczonych, bez względu na tytuł oraz charakter podlegania 
tymże ubezpieczeniom. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie 
wypadkowe jako jedyna jest urozmaicona. Reguły różnicowania stopy 
procentowej tej składki zostały zawarte w Ustawie z dnia 30 paździer-
nika 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie różnico-
wania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu 
wypadków przy pracy.

Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne wyno-
szą (Antonów i inni 2015):

1. 19,52% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie eme-
rytalne, z klauzulą możliwości podziału tejże składki na nie więcej 
niż trzy części:

– 16,25% bądź 19,17% podstawy wymiaru przekazywane jest 
do FUS, z czego:

• 11,87% podstawy wymiaru rejestruje się na koncie osoby 
ubezpieczonej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;

• 4,38% podstawy wymiaru – w sytuacji, gdy składka od-
prowadzana jest do OFE bądź 7,3% podstawy wymiaru  
w przypadku, gdy taka składka nie jest odprowadzana 
albo w sytuacji zaniechania odprowadzenia składki do OFE 
ewidencjonuje się na subkoncie jednostki ubezpieczonej  
w ZUS;
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Zadaniem płatnika jest przesyłanie w jednakowym terminie 
deklaracji rozliczeniowej oraz opłacanie składki za dany miesiąc, 
jednakże nie może to nastąpić później niż (Ustawa z dnia 13 paź-
dziernika 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U.  
z 2017 r. poz. 1778):

• 10 dnia kolejnego miesiąca – termin ten dotyczy osób fi-
zycznych, które wyłącznie za siebie odprowadzają składkę;

• 5 dnia następnego miesiąca – w przypadku jednostek bu-
dżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych;

• 15 dnia przyszłego miesiąca – dla płatników pozostałych. 

Podsumowanie

Polski system ubezpieczeń społecznych składa się z czterech 
grup: ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, w razie choroby i ma-
cierzyństwa (chorobowego), z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (wypadkowego). Dla większości osób, które są aktywne 
zawodowo ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe, a podleganie 
im jest fundamentalnym warunkiem uzyskania prawa do świadczeń 
obejmujących ich zakres. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest głównym wykonawcą 
przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Ze względu na zakres 
spoczywających na nim obowiązków nie będzie przesady w stwier-
dzeniu, iż jest to jedna z największych w Polsce instytucji publicz-
nych, która bezustannie boryka się z obecnymi oraz perspektywicz-
nymi wyzwaniami socjalnymi i zaopatrzeniowo-ubezpieczeniowymi. 
ZUS skupia funkcje organu finansowego z funkcjami instytucji, której 
zadaniem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa świadczenio-
biorcom oraz płatnikom składek. Jest zobligowany do rzetelnego 
spełniania misji społecznych, które zostały mu powierzone. ZUS 
zaliczany jest do grupy instytucji publicznych, które najszybciej 
przeobrażają się na miarę potrzeb współczesności i przyszłości oraz 
zgodnie z ich standardami.

Składki ubezpieczeniowe stanowią główne źródło dochodów 
funduszy realizujących świadczenia z ubezpieczeń społecznych. 
Ciężar odprowadzania składek spoczywa na pracownikach i/lub 
pracodawcach, a podział tego obciążenia najczęściej jest zależny od 
rodzaju ubezpieczenia.

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
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stosunków zachodzących między kreującymi popyt oraz podaż nie-
ruchomości, które zakupiono zarówno w celach konsumpcyjnych jak  
i inwestycyjnych – są szczególnie narażone na okresowe wahania cen 
wywołane spekulacjami, chociażby ze względu na wysokie koszty 
transakcyjne. Specyficzną cechą tego rynku jest też jego stosunkowo 
mała elastyczność – zawsze występuje pewna nadwyżka popytu lub 
podaży, ponieważ podaż w krótkim okresie jest stała, co wynika z dłu-
giego okresu wytwarzania obiektów budowlanych, wysokich kosztów 
inwestycji oraz nieodnawialności zasobów ziemi (Belniak 2001). Nie 
bez znaczenia pozostaje wobec tego fakt szczególnego reżimu praw-
nego, dotyczącego kwestii ich nabywania (szczególne formy prawne 
aktów, restrykcyjne regulacje co do nabywania przez obcokrajow-
ców nieruchomości w Polsce, konieczność spełnienia dodatkowych 
wymogów przez chętnych na kupno nieruchomości rolnych). Celem 
niniejszego artykułu jest ukazanie kształtowania się sytuacji na ryn-
ku nieruchomości w Polsce, w latach 2006-2009, rozpatrywanej jako 
przykład bańki spekulacyjnej. Zjawisko bańki spekulacyjnej zostało 
przedstawione przy użyciu metody statystycznej oraz porównawczej 
wykorzystaniu danych programu Google Trends.

Zarys kryzysu pierwszej dekady XXI wieku

W literaturze zauważa się, że w dobie globalizacji niemożliwym 
jest uniknięcie międzynarodowej transmisji kryzysów zwanej inaczej
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Ekonomiczne i psychologiczne aspekty bańki spekulacyjnej  
na rynku nieruchomości w Polsce w latach 2006-2009

Economic and psychological aspects of the speculative bubble  
on the real estate market in Poland in the years 2006-2009

The mechanisms of speculative bubbles are the subject of 
interest among market participants, financial analysts, and more 
and more often psychologists. Properties are especially exposed to 
these periodically arising anomalies due to their socioeconomics 
significance. The article is aimed to introduce the economic and 
psychological factors, which contibuted to the forming of the asset 
price bubble during 2006-2009 in polish market. Fiscal and mon-
etary policies were analyzes as well as the influence of the crisis 
caused by subprime mortgages in american market. A specific fea-
ture of speculative bubbles is that they are difficult to explain just 
basing on classical business models. The article is also an attempt to 
show the psychological aspect of mechanisms which rule the clas-
sical business models, putting great emphasis on the conformist 
acions taken by participants of markets. 

Keywords: speculative bubbles, crisis on the real estate market, 
behavioral economics, bandwagon effect. 

Ubezpieczenia społeczne to takie ubezpieczenia, których ce-
lemMechanizmy baniek spekulacyjnych, to temat będący przedmio-
tem zainteresowania uczestników rynków, analityków finansowych, 
a coraz częściej także psychologów. Nieruchomości ze względu na 
swoje szczególne znaczenie społeczno-gospodarcze są wyjątkowo 
narażone na te pojawiające się okresowo na rynkach anomalie. 
Celem artykułu jest przedstawienie czynników ekonomicznych  
i psychologicznych, które miały wpływ na powstanie bańki cenowej 
na rynku nieruchomości w Polsce, w latach 2006-2009. Ocenie pod-
dana została ówczesna polityka fiskalna i monetarna, a także wpływ 
kryzysu na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych subprime. 
Specyfiką baniek spekulacyjnych jest to, że ciężko je wyjaśnić bazując 
jedynie na klasycznych ekonomicznych modelach. Praca jest próbą 
przedstawienia także psychologicznego aspektu rządzących nimi 
mechanizmów, ze szczególnym uwzględnieniem działań konformi-
stycznych uczestników rynków.

Słowa kluczowe: bańka spekulacyjna, kryzys na rynku nieruchomo-
ści, ekonomia behawioralna, efekt owczego pędu.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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Analizując historię gospodarczą można dojść do wniosku, że 
największe kryzysy finansowe należy rozpatrywać przez pryzmat 
wahań cen aktywów (Mishkin 1995). Nie wszystkie z nich są zda-
rzeniem niepożądanym i niebezpiecznym. Problem pojawia się  
w momencie, gdy niemożliwym staje się wyjaśnienie skali zmian 
cen aktywów, w oparciu o czynniki fundamentalne (Garber 1990). 
Zjawisko wzrostu cen powodowane powszechnym przekonaniem, 
że ceny przyszłe będą coraz wyższe, mimo braku racjonalnego uza-
sadnienia, nosi nazwę bańki spekulacyjnej (Lind 2008), którą rozu-
mieją w nieco odmienny sposób przedstawiciele różnych nurtów 
ekonomii. Zwolennicy ekonomii podażowej (szkoła chicagowska) 
negują istnienie baniek spekulacyjnych, szkoła austriacka tłumaczy 
je nieostrożną polityką monetarną, natomiast teorie ekonomii be-
hawioralnej – błędami percepcji, dysonansem poznawczym oraz 
skłonnością do konformizmu (Thornton 2006). W celu omówienia 
bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości, warto sięgnąć jeszcze 
do koncepcji J. Br. Rossera, który zauważa, że w przypadku tego rodza-
ju aktywa, nie ma typowego krachu, który występuje w klasycznych 
modelach – ceny szybko rosną, utrzymują się przez pewien czas na 
stałym, wysokim poziomie, po czym spadają w takim tempie w jakim 
rosły (Rosser 2012). Rynkiem nieruchomości możemy nazwać ogół 
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było także wykupienie przez rząd tzw. toksycznych aktywów, co z ko-
lei przyczyniło się do problemów z ich wtórną wyceną. Ta częściowa 
nacjonalizacja banków komercyjnych realizowana przez „Plan Paulso-
na” kosztowała rząd amerykański 700 miliarda dolarów (Mierzejewski 
2015).

Rynek nieruchomości w Polsce w latach 2003-2010

Duże zainteresowanie gruntami oraz budynkami mieszkalnymi 
można zauważyć w Polsce już w XVII wieku, dzięki wzmożonym dzia-
łaniom inwestycyjnym mieszczaństwa, szlachty oraz duchowieństwa. 
Kamienice nabywano zazwyczaj w celu ich wynajmu. Obserwowane 
było wówczas znaczne zróżnicowanie opłat czynszowych ze względu 
na położenie, konstrukcję oraz przeznaczenie budynków (Kałkowski 
2004). Przełomowym dla rynku nieruchomości w Polsce był okres 
międzywojenny ze względu na precyzyjne wyznaczenie ram praw-
nych i instytucjonalnych, dających możliwość swobodnego obrotu 
(Kucharska-Stasiak 2004). Co ciekawe, rozwinęła się wówczas nauka 
racjonalnej wyceny nieruchomości, dobrze prosperowali rzeczoznaw-
cy majątkowi. Do inwestowania w nieruchomości zachęcał system po-
datkowy, korzystnie uregulowane kredyty hipoteczne oraz rozwijający 
się rynek budowlany (Kałkowski, Stanisławska 2007). Relatywnie nie-
wiele danych statystycznych obrazuje obrót na rynku nieruchomości 
w Polsce w okresie II Wojny Światowej, po której nastąpiły znaczące 
zmiany w zakresie własności nieruchomości. Okres PRL-u charaktery-
zował się znacznym wzrostem liczby budowanych mieszkań. Obecnie 
około 50% Polaków mieszka w lokalach wybudowanych w tym okresie 
(www.rynekpierwotny.pl 2018).

Początek XXI wieku charakteryzuje się stopniowym spadkiem 
popularności budownictwa spółdzielczego, rozwojem instytucji kre-
dytów hipotecznych oraz usprawnianiem gałęzi prawa regulującej tę 
dziedzinę. Wykresy 1 i 2 prezentują, jak przedstawiała się liczba zawie-
ranych w latach 2003-2010 transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości 
oraz jak zmieniała się ich cena. Według przedstawionych na wykresie 
1 danych, od roku 2003 następował stopniowy wzrost ilości zawiera-
nych transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości w Polsce, który osią-
gnął szczyt w roku 2007. Natomiast rok 2009 odznaczył się wysokim 
spadkiem – w porównaniu z rokiem 2008 wielkość zawartych transak-
cji spadła o 25%. Podobną tendencję można zaobserwować analizując 
zmiany wartości nieruchomości w tym okresie. Wartość nieruchomo-
ści w 2008 roku wzrosła o niemalże 127% względem wartości z 2003 
roku. Równie znaczący jest spadek widoczny na przełomie lat 2008-
2009, gdzie wartość została obniżona o 32%.

Wykres 1. Liczba transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości w Polsce 
w latach 2003-2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 2018. 

efektem domina (Radomska 2013). Omawiane w artykule zjawisko 
bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości w Polsce przypada na 
lata jednego z największych globalnych kryzysów finansowych, który 
rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych w 2007 roku. W roku 2000 
giełdy amerykańskie załamały się wskutek pęknięcia tzw. bańki inter-
netowej. Recesja pogłębiona została dodatkowo przez dramatyczne 
wydarzenia z 11 września 2001 roku. W celu pobudzenia gospodar-
ki Rezerwa Federalna zaczęła stopniowo obniżać stopy procentowe  
z poziomu 6,5% w 2001 roku do 1% w 2003 roku (Gradziuk, Koczor 
2008). Równocześnie wrastała inflacja. Próbą zabezpieczenia posiada-
nego kapitału przed spadkiem wartości okazały się napędzane niskim 
oprocentowaniem kredytów hipotecznych inwestycje w nieruchomo-
ści (Adamowicz 2013).

Po kryzysie lat 30. XX wieku (z inicjatywy Franklina D. Roosvelta) 
powstała instytucja Federal National Mortgage Associations (Fannie 
Mae), której zadaniem było skupowanie kredytów hipotecznych od 
banków, a następnie zamienianie ich na obligacje sprzedawane inwe-
storom. W 1999 roku po naciskach ze strony Billa Clintona ocena wia-
rygodności kredytowej przestała być przeprowadzana dokładnie (Na-
zarczuk 2013). Nastąpił wówczas wzrost popularności tzw. kredytów 
subprime udzielanych kredytobiorcom, którzy ze względu na niesta-
bilne źródło dochodów, czy niskie zarobki, charakteryzowali się wyso-
kim poziomem ryzyka spłaty należności (Adamowicz 2013). Kredytów 
udzielano bezrobotnym, imigrantom, a także osobom, które nie miały 
w zasadzie żadnego wkładu własnego w nieruchomość. Przekonanie 
o ciągłych wzrostach cen miało być dla banków zabezpieczeniem w 
hipotece. Ponadto uzasadnieniem udzielania tzw. łatwych kredytów 
miały być gwarancje rządu wspierającego budownictwo dla klas śred-
nich. Skutkiem wymienionych działań był ciągły wzrost liczby kupowa-
nych nieruchomości, a także ich rosnące z miesiąca na miesiąc ceny. 
Istotnym jest, że około 25% wszystkich nieruchomości zakupywano 
wówczas w celach spekulacyjnych. Tymczasem od połowy 2003 roku 
FED zaczął stopniowo podnosić stopy procentowe, które w czerwcu 
2006 roku wyniosły 5,25%, doprowadzając do uniemożliwienia spłaty 
rat kredytowych tysiącom zadłużonych (Lityńska 2007). Niespłacone 
nieruchomości były przejmowane i sprzedawane przez banki. Rosnąca 
podaż wiązała się ze znacznym spadkiem cen. W sierpniu 2007 roku 
prezydent George W. Bush ogłosił program pomocy dla Amerykanów 
mających problem ze spłatą hipoteki. Natomiast dwanaście miesięcy 
później rząd federalny przejął dwie największe instytucje rynku hipo-
tecznego USA – Federal National Mortgage Association oraz Fede-
ral Home Loan Mortgage Corporation. Momentem kulminacyjnym 
okazał się 15 września 2008 roku zwany „czarnym poniedziałkiem” 
– dniem, w którym FED zdecydował o bankructwie jednego z naj-
większych inwestycyjnych banków USA – Lehman Brothers (Holzer 
2018). Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego 
do października 2008 roku straty z tytułu kryzysu finansowego w USA 
wyniosły 1,4 biliona dolarów (co stanowiło około 10% PKB USA). Za-
uważa się też, że jego pogłębienie wiązało się ze znacznym spadkiem 
zaufania zagranicznych inwestorów, wycofujących swoje inwestycje  
z rynku amerykańskiego (Firlej 2011). Utracone zaufanie miało zostać 
przywrócone poprzez szereg działań, takich jak stworzenie systemu 
nadzoru państwa nad agencjami ratingowymi, narzucenie kredyto-
dawcom konieczności ocen pracowników pod względem podejmo-
wanego przez nich ryzyka, a także edukację finansową społeczeństwa 
(Nieborak 2010). Skutkiem pęknięcia omawianej bańki spekulacyjnej 
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spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo bu-
dowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego  
w takim budynku;

• zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lo-
kalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, 
która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności 
gospodarczej.

Istotnym jest, że prawo do ulgi przysługuje obecnie tylko tym 
podatnikom, którzy w latach 2002-2006 otrzymali kredyt na realizację 
wymienionych inwestycji, dlatego liczba kredytów hipotecznych przed 
końcem 2006 roku była bardzo wysoka (wykres 4). 

Wykres 4. Liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w okresie 
2005-2009 (w mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Z danych przedstawionych na wykresie 4 wynika, że najwyż-
szy wzrost liczby umów o kredyt mieszkaniowy występował w roku 
2006 (wartość większa o 32% w porównaniu do roku poprzedzające-
go). Zauważalny w następnych latach przyrost jest coraz mniejszy –  
w roku 2007 jest to 20%, w roku 2008 – 15%, a w latach 2009 i 2010 
po 5%, co pokazuje spadek popularności inwestycji mieszkaniowych. 
Największy wzrost stanu zadłużenia (wykres 5) miał miejsce w roku 
2008, osiągając 165% wartości z roku ubiegłego. 

Wykres 5. Całkowity stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych 
gospodarstw domowych (w mld zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Najmniejszy skok nastąpił w roku 2009, w którym wartość stanu 
zadłużenia była o 11% większa niż w roku 2008. Wyniki te potwierdza-
ją zebrane wcześniej dane obrazujące boom na rynku nieruchomości  
w latach 2006-2008 oraz pęknięcie bańki cenowej w 2009 roku. Okresy  
o najwyższej liczbie zawieranych transakcji kupna-sprzedaży nieru-
chomości, najwyższych cenach nieruchomości oraz największej ilości 
udzielanych na cele mieszkaniowe kredytów pozostaje w związku  
z relatywnie niskimi stopami procentowymi (wykres 6). Przedstawio-
ne wyniki rodzą pytanie o rolę pożyczkodawcy w procesie kreowania 
bańki spekulacyjnej.

Wykres 2. Wartość nieruchomości w Polsce w latach 2003-2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 2018. 

Stopniowy rozwój rynku nieruchomości w pierwszych latach XXI 
wieku można tłumaczyć wzrostem popytu, spowodowanym poszuki-
waniem mieszkań przez wchodzące wówczas w okres dorosłości oso-
by z wyżu demograficznego, z drugiej połowy lat 70. Równie istotnym 
czynnikiem był panujący wówczas niepokój związany z przewidywa-
niem wzrostu ceny mieszkań po wejściu Polski do Unii Europejskiej. 
Rzeczywiście, po 1 maja 2004 roku na skutek inwestowania zagranicz-
nego kapitału w stosunkowo tanie polskie nieruchomości, nastąpił 
przyrost liczby zawieranych transakcji kupna/sprzedaży. Natomiast  
o bańce spekulacyjnej na rynku nieruchomości możemy mówić ana-
lizując sytuację w latach 2006-2009, bowiem zmiany liczby zawiera-
nych transakcji (wykres 1) oraz wartości nieruchomości (wykres 2) 
modelowo obrazują odchylenie od stanu równowagi dynamicznej 
(Kalicki, Krześniak 2011) w tym okresie. Tezę wydają się potwierdzać 
także okresowe zmiany średnich cen transakcyjnych na rynku pier-
wotnym (wykres 3). 

Wykres 3. Średnie ceny transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym,     
w okresie od III kwartału 2006 do IV kwartału 2009, w największych miastach 
w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 2018. 

Wykres 3 ukazuje wzrost cen w latach 2006-2008, które cecho-
wały się także najwyższymi wynikami, w odniesieniu do omawianych 
wcześniej ilości transakcji i ich wartości. Jednej z przyczyn tego zja-
wiska można doszukiwać się w instytucji ulgi odsetkowej, która po-
zwala odliczyć odsetki od kredytu na cele mieszkaniowe w zeznaniu 
podatkowym. Celami mieszkaniowymi uregulowanymi w artykule 26b 
ustęp 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz.U. z 2006 r. nr 217, poz.1588) są:

• budowa budynku mieszkalnego;
• nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne lub 

przebudowa budynku niemieszkalnego, jego części lub po-
mieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku 
których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wy-
magania określone w przepisach prawa budowlanego;

• wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do 
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rge Soros analizując mechanizmy baniek spekulacyjnych proponuje 
teorię zwrotności, zauważając wzajemne powiązanie między percep-
cją a rzeczywistością, które jest przyczyną wzrostu „samo wzmacnia-
jącej i ostatecznie samo wygaszającej się fali” (Soros 2008). Powsta-
wanie trendu najczęściej pojawia się na kilka lat przed rozpoczęciem, 
natomiast okres szybkiego wzrostu i będące jego następstwem pęk-
nięcie bąbla to zjawiska przebiegające stosunkowo szybko. Soros do-
strzega osiem etapów cyklu fali wzrostu (Soros 2008):

1. Powstanie trendu, który początkowo nie jest widoczny dla 
uczestników rynku; 

2. Wzrost trendu wywołany błędnymi przekonaniami inwestorów; 
3. Okres testowania trendu – następuje jego dalszy wzrost lub 

spadek;
4. Utrzymanie nierównowagi rynkowej;
5. Rozbieżność między oczekiwaniami inwestorów, a rzeczywistą 

sytuacją na rynkach; 
6. Zwątpienie części uczestników w słuszność swoich przekonań;
7. Przełom będący odrzuceniem mylnego wyobrażenia;
8. Gwałtowny spadek. 
Przyczyny powstałego trendu i jego – wynikającego z błędnych 

przekonań inwestorów – wzrostu, należy upatrywać w skłonności do 
zachowań konformistycznych jednostek przebywających w tłumach. 
W niektórych okolicznościach, jednostki tracą świadomość własnej 
odrębności, uznając za swoje myśli i wierzenia tłumu, którym rządzi 
prawo „jedności umysłowej” (Le Bon 2004). Francuski psycholog, Gu-
staw le Bon badając skłonność ludzi do ulegania masie, opracował 
zbiór cech dla niej charakterystycznych:

1. Poddanie uczuć kierunkowi poddanemu przez tłum;
2. Rozumowanie oparte na pozornych analogiach;
3. Pouczucie nieomylności;
4. Zaraźliwość.
W celu zbadania wpływów panujących powszechnie przekonań 

na decyzje konsumentów, na rynku nieruchomości w Polsce, w cza-
sie bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości, analizie poddano 
zmiany częstości wyszukiwań haseł kluczowych dla badanego zjawi-
ska w przeglądarce Google. Wykres 7 przedstawia jak kształtowała 
się popularność hasła „oferty sprzedaży mieszkań” w wyszukiwarce 
Google w okresie 01.01.2004 roku – 31.12.2010 roku (Google Trends 
2018) gdzie 100 oznacza największą popularność hasła, 50 – popular-
ność o połowę mniejszą itd. 

Wykres 7. Popularność hasła „oferty sprzedaży mieszkań” w wyszuki-
warce Google w okresie 01.01.2004 roku – 31.12.2010 roku

Źródło: https://trends.google.pl/trends/explore?date=all&geo=PL&q=oferty%20
sprzeda%C5%BCy%20mieszka%C5%84 [31.05.2019].

Analiza wykresu 7 pozwala stwierdzić, że znaczny wzrost popu-
larności badanego hasła przypada na okres nieznacznie poprzedza-
jący lata 2007-2008, charakteryzujące się największą liczbą zawie-
ranych umów kupna-sprzedaży nieruchomości oraz najwyższą war-

Wykres 6. Średnie oprocentowanie kredytów mieszkaniowych w PLN 
w latach 2005-2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Źródła opisanego wcześniej kryzysu finansowego na rynku nieru-
chomości w USA analitycy upatrują właśnie w nierozsądnej polityce 
monetarnej Rezerwy Federalnej. W wielu opracowaniach jako odpo-
wiedzialnych za spekulacyjny wzrost cen aktywów wyróżnia się wła-
śnie instytucje publiczne – reprezentowane przez rząd oraz instytucje 
kredytowe – z bankiem centralnym na czele (White 2009).

Psychologiczne ujęcie zjawiska bańki spekulacyjnej  

Jako główne przyczyny wystąpienia bańki cenowej na rynku nie-
ruchomości w Polsce w latach 2006-2009 wymienia się przedstawio-
ne wcześniej czynniki fundamentalne (tzn. niskie stopy procentowe, 
sprzyjające inwestycjom regulacje prawne, niedobór mieszkań), a tak-
że czynniki spekulacyjne (Masiukiewicz, Dac 2013).

W 1936 roku znany z zamiłowania do kontrowersyjnych ekspe-
rymentów społecznych turecki psycholog – Muzafer Sherif przepro-
wadził badanie, które stało się fundamentem teorii konformizmu in-
formacyjnego. Wykonana przez niego seria doświadczeń pozwoliła na 
wysunięcie wniosku, iż jednostka przebywająca w tłumie ulega jego 
wpływom i podejmuje decyzje opierając się na wypracowanych przez 
grupę założeniach, niejako odrzucając własny pogląd na daną sprawę 
(Sherif 1936). Niecałe 20 lat później Amerykanin Salomon Asch żywiąc 
przekonanie, że opisane zjawisko wynika jedynie z braku dostatecznej 
wiedzy jednostki na dany temat, zdecydował się sprawdzić jak stano-
wiska otoczenia oddziałują na jego wybory w klarownych, niebudzą-
cych wątpliwości warunkach. Wyniki testu pozwoliły na sformułowa-
nie refleksji, iż podporządkowanie się zdaniu grupy wynika w głównej 
mierze z przeświadczenia o trafności sporządzanej przez nią analizy 
sytuacji oraz potrzeby bycia akceptowanym przez jej członków (Asch 
1974). Jak odnieść rezultaty przedstawionych eksperymentów do me-
chanizmu baniek spekulacyjnych? Zdefiniowanie bańki spekulacyjnej 
jako „gwałtownego i ciągłego wzrostu cen aktywów, który kreuje 
oczekiwania dalszego ich wzrostu, przyciągając tym samym nowych 
inwestorów” (Kindleberger 1999: 43) implikuje stwierdzenie, że jest 
to proces, którego przebieg ciężko wyjaśnić bazując jedynie na kla-
sycznych ekonomicznych założeniach. Zauważając nieefektywność 
analiz matematycznych i licznych teorii mikro- i makroekonomicznych, 
coraz więcej analityków upatruje wyjaśnienia takich anomalii finan-
sowych w koncepcjach ekonomii behawioralnej. Do najważniejszych 
z nich należą błędy percepcji oraz działania konformistyczne. 

Pobieżna analiza przedstawionych przypadków wydaje się za-
przeczać słuszności założenia racjonalnych decyzji konsumenta. Geo-
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obserwowany wzrost popularności wyszukiwanych ofert sprzedaży 
nieruchomości. 
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tością nieruchomości (przedstawione na wykresie 1 i 2). Widoczna 
jest też zależność między wysokim odsetkiem wyszukiwania oferty 
sprzedaży nieruchomości, a spadkiem oprocentowania kredytów 
hipotecznych w latach 2005-2007 (wykres 6). Powyższe zależności 
świadczą o skłonności inwestorów do zachowań stadnych. 

Uleganie powszechnie panującym nastrojom pozwala wyjaśnić 
również gwałtowny spadek indeksów na warszawskiej GPW wskutek 
napływu negatywnych informacji po tzw. „czarnym poniedziałku” 
we wrześniu 2008 roku w USA.

Tabela 1. Stopy zwrotu wybranych indeksów warszawskiej GPW w la-
tach 2007-2010

Indeksy 2007 2008 2009 2010

WIG20 (%) 5,19 -48,21 33,47 14,88

WIG-PL (%) 9,23 -50,62 44,93 18,70

mWIG40 (%) 7,90 -62,48 55,24 19,57

sWIG80 (%) 25,17 -56,95 61,85 10,18

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW.

Dane zwarte w tabeli 1 obrazują zmiany, jakie zachodziły na warszaw-
skiej GPW w latach 2007-2010, kiedy miał na nią największy wpływ 
kryzys finansowy zapoczątkowany na amerykańskich rynkach w 2008 
roku. Podaje się, że 15 września 2008 roku o prawie 60% spadły no-
towania jednego z gigantów ubezpieczeniowych – AIG. W Polsce 
wskaźnik WIG20 spada wówczas o 3,81% , kończąc dzień na poziomie 
najniższym od trzech lat. Analiza tych danych wskazuje na wyraźną ko-
relację zachodzącą między spadkiem notowań wybranych indeksów 
giełdowych, a spadkiem liczby nieruchomości oraz ich cen (wykresy 1, 
2 oraz 3). Pozwala to na potwierdzenie tezy, iż inwestorzy gwałtownie 
reagują na dochodzące z zewnątrz informacje, dostosowując swoje 
decyzje do panujących powszechnie przekonań. Mechanizm ten zwa-
ny kaskadą informacyjną jest związany ze zjawiskiem społecznego za-
rażania się (Thaler, Sunstein 2012), który przejawia się w przenoszeniu 
informacji, co do opłacalności inwestycji.

Podsumowanie

Gwałtowny wzrost cen nieruchomości w Polsce, w latach 2006-
2009, można tłumaczyć zarówno czynnikami fundamentalnymi, jak 
i czysto spekulacyjnymi. Ekonomicznego wyjaśnienia bańki cenowej 
na rynku nieruchomości w Polsce w tych latach należy upatrywać we 
wzroście popytu generowanego przez wyż demograficzny z lat 70. XX 
wieku czy zlikwidowaniu ulgi odsetkowej. Bańka spekulacyjna na ryn-
ku nieruchomości w Polsce przypadała na okres globalnego kryzysu fi-
nansowego zapoczątkowanego w 2007 roku w USA, który (z pewnym 
opóźnieniem) wpłynął na zahamowanie inwestycji i gwałtowny spa-
dek cen nieruchomości w Polsce. Powstanie baniek spekulacyjnych 
na rynku nieruchomości w Polsce, a wcześniej także w USA, wiązało 
się z nierozsądną polityką monetarną banków centralnych – w obu 
przypadkach czynnikiem powodującym wzrost inwestycji w nieru-
chomości był niskooprocentowany kredyt hipoteczny. Ekonomia 
behawioralna tłumaczy zjawisko bańki spekulacyjnej wykorzystując 
teorię owczego pędu, która zakłada skłonność jednostki do zachowań 
konformistycznych. W przypadku bańki spekulacyjnej na rynku nieru-
chomości w Polsce, w latach 2006-2009, o takiej skłonności świadczy 

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
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fizycznej” i „wady prawnej”, odpowiednio w artykułach 5561 i 5563 
k.c., co, zważając na dychotomiczny charakter ich podziału, pozwala 
na wyprowadzenie z nich pełnej definicji „wady”. Nie jest jednak 
celowe, aby w niniejszym artykule przytaczać jej definicję, jednak 
mówiąc o wadzie ogólnie, należy zwrócić uwagę na fakt, że jej zna-
czenie będzie takie samo zarówno na gruncie przepisów dotyczą-
cych rękojmi, jak i gwarancji.

Wada fizyczna
Jak wcześniej wspomniano - definicji legalnej wady fizycznej 

należy szukać w przepisach Kodeksu Cywilnego, a konkretnie w arty-
kule 5561. Warto przy tym również wspomnieć, że obecne brzmienie 
przepisów k.c. dotyczących wad fizycznych i prawnych jest efektem 
nowelizacji i wdrożenia w prawie polskim dyrektywy europejskiej 
1999/44/WE o sprzedaży konsumenckiej (Jezioro 2017b). Wcze-
śniejsze uregulowania dotyczące wady fizycznej zawierały pewne 
nieścisłości interpretacyjne, jednak w obecnym brzmieniu artykuł 
5561 w sposób wyraźny definiuję wadę jako niezgodność sprzedanej 
rzeczy z umową. Przepis artykułu 5561 jest regułą interpretacyjną, 
mającą dookreślać przesłanki wskazane w artykule 65., co czyni za 
pomocą przykładowego wyliczenia, w jakich przypadkach należałoby 
przyjąć, że dana rzecz jest wadliwa (Zoll 2018: 3) - i tak artykuł 5561 
stanowi, co następuje „§1. Wada fizyczna polega na niezgodności 
rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest 
niezgodna z umową, jeżeli:

1. Nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć 
ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający 
z okoliczności lub przeznaczenia;

2. Nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapew-
nił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

Oskar Kwasiński, Tomasz Łanowy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rękojmia i gwarancja jako instytucje zabezpieczające  
interes kupującego, a odpowiedzialność z nich wynikająca

Warranty and guarantee as institutions securing  
the buyer’s interest, and the resulting liability

From one year to another, the number of products and services 
we buy increases, and the number of sales contracts is also grow-
ing. Each of us has already been a party to the sales contract, which 
is concluded, is closely related to the transfer of a certain scope of 
rights and obligations on its part, while also protecting the interests 
of the seller and the buyer. This protection is inextricably linked to 
protection resulting from two titles: warranty and guarantee.

Keywords: warranty, guarantee, liability, institutions securing the 
buyer’s interest.

Z roku na rok rośnie ilość kupowanych przez nas produktów 
i usług, a z tego wynika również wzrost liczby zawieranych umów 
sprzedaży. Każdy z nas niejednokrotnie był już stroną umowy sprze-
daży, która zawierana, ściśle związana jest z przeniesieniem pewnego 
zakresu praw i obowiązków na jej strony, przy okazji chroniąc interesy 
sprzedawcy i kupującego. Z ochroną tą nierozerwalnie związana jest 
ochrona wynikająca z dwóch tytułów: rękojmi i gwarancji. 

Słowa kluczowe: rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność, instytucje 
zabezpieczające interes kupującego. 

Typ artykułu: przeglądowy.

Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorów.

Cytowanie: Kwasiński O., Łanowy T., (2018) Rękojmia i gwarancja jako instytucje zabezpieczające interes kupującego, a odpowiedzialność z nich wynikająca, 
„Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 1(27), s. 128-132,https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK1-2018/RSK1-2018-Kwasiński_Łanowy-Rękojmia-i-gwarancja-jako-
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Wstęp

W dzisiejszych czasach niezaprzeczalnie możemy stwierdzić, że 
żyjemy w społeczeństwie konsumpcyjnym. Poziom naszego życia nie-
ustannie rośnie, a społeczeństwo i kraj rozwijają się w niezmiernie 
dynamiczny sposób. Z roku na rok rośnie ilość kupowanych przez nas 
produktów i usług, a z tego wynika również wzrost liczby zawieranych 
umów sprzedaży. Każdy z nas niejednokrotnie był już stroną umo-
wy sprzedaży, która zawierana, ściśle związana jest z przeniesieniem 
pewnego zakresu praw i obowiązków na jej strony, przy okazji chro-
niąc interesy sprzedawcy i kupującego. Z ochroną tą nierozerwalnie 
związana jest ochrona wynikająca z dwóch tytułów: rękojmi i gwa-
rancji. Choć niejednokrotnie są przez kupujących ze sobą łączone, 
sposób i czas ich działania, a także czynności, które powinien podjąć 
kupujący do zrealizowania wynikających z nich uprawnień, są różne. 
W niniejszym artykule, autorzy postarają się w sposób zrozumiały dla 
czytelnika wyjaśnić i scharakteryzować pojęcia rękojmi i gwarancji 
w sposób jak najbardziej przystępny, aby publikacja stanowiła niejako 
drogowskaz dla kupującego, z którego korzystając, będzie mógł z powo-
dzeniem dążyć do realizacji uprawnień wynikających z obydwu tytułów. 

Wady, wada fizyczna i wada prawna

Aby móc płynnie przejść do wyjaśniania pojęć gwarancji i rękoj-
mi należałoby na początku wyjaśnić znaczenie „wady” jako terminu 
prawnego, a także jego podziału na wady fizyczne i wady prawne.

Pojęcie wady
Wada jako termin legalny nie jest explicite zdefiniowana Ko-

deksie Cywilnym (dalej k.c.). Zdefiniowane są za to pojęcia „wady 
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cą pomiędzy instytucją rękojmi oraz instytucją gwarancji jest fakt, iż 
z tytułu tej pierwszej odpowiadać jest władny tylko przedsiębiorca, 
który jest sprzedawcą rzeczy będącej przedmiotem sporu, a z tytułu 
tej drugiej – przedsiębiorca, który jest wyłącznie producentem, czy też 
importerem rzeczy (https://www.prawokonsumenckie.pl/pl/a/rekoj-
mia 2018). Nasuwa to natychmiastowo prawidłową konkluzję, trak-
tującą, iż połączenie w jednej osobie przedsiębiorcy funkcji zarówno 
sprzedawcy rzeczy, jak i jej producenta czy importera, nie odbiera rze-
czonej osobie legitymacji do tego, aby być adresatem reklamacji na 
podstawie rękojmi (ponieważ osoba ta jest nie tylko producentem czy 
importerem rzeczy, ale także i co najważniejsze z punktu widzenia opi-
su przedmiotowej instytucji – sprzedawcą rzeczy). Można by pokusić 
się wręcz o konstatację, iż kumulatywność tych wyżej wymienionych 
znamion skupionych w personie przedsiębiorcy daje mu, ku byciu 
podmiotem potencjalnie odpowiedzialnym na bazie rękojmi, pewien 
sui generis wzmocniony asumpt. Rękojmia przysługuje konsumentowi 
z mocy prawa, a uprawnienia przez nią przewidziane znajdują swoje 
usankcjonowanie we wspomnianym na wstępie niniejszego rozdzia-
łu Kodeksie cywilnym. Zgodnie z tym – bez znaczenia pozostaje, czy 
strony umowy sprzedaży będą przewidywały możliwość skorzystania 
z łask omawianej instytucji przez kupującego. Uprawnienie to wszakże 
będzie przysługiwało nabywcy bez względu na decyzję zbywcy pro-
duktu (http://startuplawyers.pl/6-podstawowych-roznic-miedzy-re-
kojmia-a-gwarancja/ 2018). Inaczej jest w przypadku gwarancji, która 
stanowi jedynie wyraz dobrej woli wytwórcy, lub importera rzeczy 
i ma charakter stricte umowny. Co bardzo istotne z punktu widzenia 
przeciętnego konsumenta – rękojmia stanowi pewien kompleksowy 
środek ochrony konsumenckiej – obejmujący bowiem swoim zakre-
sem nie tylko wady fizyczne, ale także wady prawne rzeczy, stojąc 
tym samym w swoistej opozycji do dokumentu gwarancyjnego, któ-
rego immanentną cechą jest to, iż dotyczy on jedynie wad fizycznych 
rzeczy, a w konsekwencji uchybień, których przyczyna tkwi w samym 
przedmiocie umowy sprzedaży (rzecz jasna, jeśli w gwarant nie po-
stanowił inaczej) (http://mojafirma.infor.pl/mala-firma/abc-malej-fir-
my/696641,Roznice-miedzy-gwarancja-a-rekojmia.html 2018). Dla-
czego jest to tak istotne? Choćby dlatego, że w przypadku rzeczy po-
chodzącej z kradzieży, a tym samym rzeczy, na której spoczywa prawo 
własności osoby trzeciej, konsumentowi tego dobra nie będzie przy-
sługiwać dochodzenie swoich roszczeń z tytułu zawartej z kontrahen-
tem umowy gwarancji jakości – wszak przedmiot ów jest objęty wadą 
prawną, stąd może być on jedynie punktem spornym w postępowa-
niu z zakresu rękojmi. Rękojmia obowiązuje nie tylko, jak mogłoby się 
wydawać, w przypadku umowy sprzedaży, ponieważ jest to upraw-
nienie przysługujące stronie także przy umowie o dzieło (np. kiedy za-
mawiane barokowe krzesło zostało źle wykonane), umowie o roboty 
budowlane (np. gdy wybudowany dom ma wady konstrukcyjne), czy 
umowie najmu (np. gdy wynajmujący zawiera z najemcami umowę 
najmu lokalu mieszkalnego, który ze względu na chociażby przecie-
kający sufit jest niezdatny do zamieszkiwania) (http://www.infor.pl/
prawo/prawa-konsumenta/gwarancja/278696,Rekojmia-niezgodnosc-
-towaru-z-umowa-a-gwarancja-jakosci.html 2018). Co warte podkre-
ślenia z perspektywy praktyki konsumenckiej – okres odpowiedzialno-
ści sprzedawcy z tytułu rękojmi wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy  
(w przypadku umowy dotyczącej nieruchomości okres ów uległ roz-
szerzeniu przez prawodawcę na czas 5 lat, a w przypadku ruchomości 
używanych sprzedawca może ten okres zminimalizować do roku).

3. Nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował 
sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił 
zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4. Została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem 
sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego 
przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie 
swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umiesz-
czenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub 
innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

§ 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie niepra-
widłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te 
zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą 
sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, któ-
ry postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy” (Ustawa 
Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 roku, tekst jednolity Dz.U. z 2017 
r. poz. 459, 933, 1132, z 2018 r. poz. 398, 650).

Wada prawna
Pojęcie „wady prawnej” zawarte jest w przepisie artykułu 5563 

k.c., który mówi: „Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupu-
jącego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo 
jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograni-
czenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub 
orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca 
jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna)”. 

Polski ustawodawca nie zdecydował się na zrównanie reżimu 
odpowiedzialności za wady prawne z reżimem odpowiedzialności 
za wady fizyczne, mimo że, jak zauważa F. Zoll: „uprawnienia kupu-
jącego są te same, regulowane wspólnymi przepisami (artykuł 560 
i 561 k.c.), a roszczenia odszkodowawcze regulowane są osobnymi 
artykułami – odpowiednio – 566 i 574 k.c., ale zawierającymi jed-
nobrzmiącą treść.” Dla wad prawnych nie ma zatem zastosowania 
reżim odpowiedzialności z artykułu 5761 k.c. 

Rękojmia

Wyjaśnienie znaczenia i zastosowania terminu
Rękojmia to jeden z dwóch (obok opisywanej wyżej gwarancji) 

sposobów dochodzenia swoich roszczeń, w drodze reklamacji, od 
przedsiębiorcy. Rodzime przepisy prawne regulujące kwestie rękojmi 
za wady fizyczne i prawne rzeczy zostały zawarte w Księdze III., Tytule 
XI., Dziale II. Kodeksu cywilnego tj. artykułach 556-576 (Ustawa Ko-
deks cywilny z 23 kwietnia 1964 roku, tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. 
poz. 459). Tym niemniej, na co warto zważyć – polski ustawodawca 
nie pokusił się o stworzenie definicji legalnej przedmiotowego pojęcia, 
bowiem, jak zauważa doktryna prawa cywilnego na temat pierwszego 
z wyżej wymienionych przepisów statuujących rzeczone zagadnienie  
– „(…) przepis zawiera jedynie ogólne określenie istoty odpowiedzial-
ności sprzedawcy względem kupującego z tytułu rękojmi, stanowiąc, 
że powstaje ona, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną” 
(Jezioro 2017a). Zbytnim uproszczeniem jednak byłaby teza, jakoby to 
szeroko pojęty przedsiębiorca mógł być adresatem reklamacji kon-
sumenta – w tym przypadków konsumenta wystosowującego swoje 
żądania na podstawie konstrukcji rękojmi. Wszak zasadniczą różni-
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sprzedający, zależy od samego kupującego. Przedsiębiorca może 
nie zgodzić się z wyborem drugiej strony tego stosunku, jednakże 
w takim wypadku zobligowany jest on do zaproponowania innego 
rozwiązania z uwzględnieniem następujących kryteriów wskaza-
nych prawem: łatwości i szybkości wymiany lub naprawy towaru, 
charakteru wady – jej istotności bądź też braku istotności oraz tego, 
czy towar był uprzednio reklamowany (https://prawakonsumenta.
uokik.gov.pl/reklamacje/rekojmia/ 2018). Bezpłatna naprawa, czy 
też właściwie reperowanie produktu na koszt przedsiębiorcy oraz 
wymiana rzeczy na nową – taką, która potencjalnie jest pozbawio-
na wady, którą zawiera ruchomość pierwotna, to, można ośmie-
lić się rzec, „procedury standardowe”. Jednakże czasami dzieje się 
tak, iż np. naprawa rzeczy będącej przedmiotem sporu jest zbyt 
kosztowna dla sprzedającego bądź też towaru wymienić nie moż-
na ze względu na to, iż egzemplarze towaru zakupionego, bądź 
nierozerwalnie związane z nim elementy nie są już produkowane.  
W takim wypadku opcją ostateczną jest obniżenie ceny bądź jej zwrot 
przez przedsiębiorcę – stosowane wyłącznie w wypadku, gdy z jakichś 
przyczyn nie jest możliwe uczynienie zadość jednej z dwóch pierw-
szych wymienionych możliwości (https://poradnikprzedsiebiorcy.
pl/-gwarancja-a-rekojmia 2018). Bardzo istotnym faktem jest to, 
iż sprzedawca jest zobowiązany do wymiany towaru na nowy albo 
jego naprawy w rozsądnym (choć nieokreślonym legalnie) czasie 
oraz bez zbytnich niedogodności dla osoby, która reklamację składa.  
W przypadku sprzecznego z tą dyspozycją zachowania przedsiębiorcy, 
konsument ma prawo do wyznaczenia mu terminu na dokonanie tej 
czynności, a po bezskutecznym upływie tego czasu klientowi wolno 
skorzystać z dwóch ostatnich wymienionych w niniejszym podroz-
dziale sposobności (http://prawoecommerce.pl/wymiana-towaru-
-naprawa-towaru-ile-czasu-na-to-ma-sprzedawca-odpowiadamy/ 
2018). Przy obniżeniu ceny towaru wadliwego istotne jest to, aby 
konsument określił konkretną kwotę, o którą cena ma zostać obniżona. 
Kluczową kwestię stanowi to, iż sprzedawca w prawie polskim za wady 
rzeczy, którymi handluje, ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.  
W prawie austriackim na płaszczyźnie odpowiedzialności sprzedawcy 
za wady rzeczy pojawia się element „winy” – analogicznie sytuacja ma 
się w przypadku prawa cywilnego w Republice Federalnej Niemiec.  
W wymienionych krajach wina sprzedawcy za np. spowodowanie wady 
prawnej, wiedzę o niej i przemilczenie tego, implikuje odpowiedzial-
nością odszkodowawczą przedsiębiorcy zbywającego przedmiot. Po-
dobnie jest i w prawie polskim statuującym wyżej wymieniony rodzaj 
odpowiedzialności po stronie przedsiębiorcy za spowodowanie wady 
prawnej rzeczy swoim zachowaniem, za wiedzę na temat wady i niepo-
informowanie o niej kupującego w momencie miarodajnym dla jej wy-
krycia, czy też nawet za niedołożenie należytej staranności w celu do-
wiedzenia się, czy sprzedawana przez niego rzecz nie jest przedmiotem 
własności lub innego prawa osoby trzeciej (Podrecka 2011: 260-263).

Gwarancja 

Wyjaśnienie znaczenia terminu
Gwarancja, to, jak zostało wcześniej wspomniane, drugi ze spo-

sobów dochodzenia swoich roszczeń w drodze reklamacji od przed-
siębiorcy. Przepisem stanowiącym o gwarancji jest artykuł 577 k.c. 
Tak samo jak w przypadku rękojmi, ustawodawca nie zdecydował się 
na wyodrębnienie definicji gwarancji w ustawie, jednak jest ona dość 

Konsument zmuszony jest do zaanonsowania sprzedającemu wy-
krytej przez siebie wady nabytej rzeczy w ciągu roku od tego faktu. 
Natomiast sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji zarów-
no w przypadku rękojmi, jak i gwarancji. Dla ułatwień dowodowych 
stosuje się domniemanie, jakoby odpowiedzialność za, przyjmując 
najoględniej, zły produkt leżała po stronie faktycznie sprzedawcy, je-
śli konsument zgłosi swoje roszczenia pomiędzy 1., a 12. miesiącem 
zawarcia umowy. Pociąga to za sobą konsekwencje w postaci tego, iż 
ciężar dowodzenia tezy, że usterka na przedmiocie została wywołana 
przez samego konsumenta, leży po stronie przedsiębiorcy. Wprost 
kontrastowo sytuacja wygląda w przypadku zaalarmowania o takim 
wypadku przez kupującego między 12., a 24. miesiącem od nabycia 
przedmiotu. Najbardziej ważkie z punktu widzenia kwestii temporal-
nych jest to, że jeśli uszczerbek przedmiotu umowy zostanie zauwa-
żony przez nabywcę np. w 21. miesiącu użytkowania ruchomości, to 
konsumentowi wciąż przysługuje prawo zgłoszenia swojego przykrego 
odkrycia w ciągu roku od tego zdarzenia (a nie w ciągu 3 miesięcy, jak 
mogłoby się to wydawać prima facie). Oznacza to innymi słowy, że  
w sumie okres rękojmi wydłuża się o 7 miesięcy, wynosząc łącznie 
nie 24, a 31 miesięcy (https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/rekla-
macje/rekojmia/ 2018). Stosownie do treści artykułu 579. § 1. k.c. 
– osoba kupująca może wykonywać swoje uprawnienia wynikające  
z gwarancji niezależnie od przysługujących jej uprawień wynikających 
z rękojmi. Nie oznacza to jednak, że może ona skorzystać jednocze-
śnie z dobrodziejstw niesionych ze sobą przez obydwie wymienione 
instytucje. Przykładowo: jeśli osoba, której będzie przysługiwać za-
równo rękojmia, jak i gwarancja, w określonym przypadku postanowi 
skorzystać z gwarancji i po rozpatrzeniu reklamacji w jej przedmiocie 
spotka się ona ze skutkiem pozytywnym, nie może ona jednocześnie 
dochodzić swoich postulatów na drodze rękojmi, licząc np. na jesz-
cze korzystniejsze pod jakimś względem załatwienie sprawy. Byłoby 
to możliwe dopiero w wypadku, w którym finalizacja procesu gwa-
rancyjnego miałaby rezultat negatywny dla konsumenta (Wyrok SN  
z dnia 23 lipca 2003 roku, III CKN 350/01). Fundamentalną dyferencją 
pomiędzy zespołami norm rękojmi i gwarancji jest to, iż w przypad-
ku rękojmi, gdy zareklamujemy nabyty przedmiot w ciągu np. roku  
i 2 miesięcy od jego nabycia, pozostaje nam jeszcze okres 10 miesię-
cy w wypadku, gdy sprzedawca np. naprawia przedmiot, na zgłosze-
nie zastrzeżeń co do wady, która nie została naprawiona skutecznie  
w naszym mniemaniu. Zupełnie inaczej jest w przypadku dokumentu 
gwarancyjnego, którego termin ważności biegnie na nowo w przypad-
ku rzeczy, której uszczerbek został skorygowany, a sama rzecz oddana 
klientowi z powrotem np. z serwisu kontrahenta (http://www.rp.pl/
Konsumenci/309279914-Gwarancja-po-wymianie-rzeczy-na-nowa.
html 2018). 

Narzędzia przysługujące konsumentowi i odpowiedzialność  
sprzedawcy z tytułu rękojmi

Swoistymi drogami wyjścia z problematycznej dla konsumenta, 
i jak się okazuje – nie tylko dla konsumenta, sytuacji są: wymiana 
towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny towaru lub odstą-
pienie od umowy (w ostatnim z wymienionych przypadków – tylko  
w wypadku, gdy wada rzeczy jest istotna). Jak widzimy – kata-
log metod zaradczych przysługujących nabywającemu wadliwą 
faktycznie bądź prawnie rzecz jest stosunkowo spory. To, z jakim 
pragnieniem konsumenta wobec powyższej sytuacji spotka się 
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przykład, limit kilometrów (Ustawa Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 
1964 roku tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132; z 2018 
r. poz. 398, 650).

Podsumowanie

Wybrane regulacje prawne UE dotyczące rękojmi i gwarancji
Zmiany w krajowym prawodawstwie oscylującym wokół tematy-

ki nie tylko samej rękojmi, czy gwarancji z osobna, ale także, a może  
i przede wszystkim wokół tego, co spaja te dwa reżimy odpowie-
dzialności, czyli odpowiedzialności za wady rzeczy, zostały rozpoczę-
te od uchwalenia przez Sejm RP Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku  
o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.). Na mocy 
przytoczonej ustawy znowelizowano nie tylko Kodeks cywilny, ale 
także zaimplementowano do krajowego porządku prawnego nastę-
pujące unijne akty prawne: dyrektywę 2011/83/UE oraz dyrektywę 
1999/44/WE (przypominającą w swoich założeniach Konwencję 
wiedeńską o międzynarodowej sprzedaży towarów). Ostatni z przy-
toczonych aktów prawnych traktuje wadę lub niezgodność towaru  
z umową jako jeden z przypadków naruszenia zobowiązania, a co za 
tym idzie – pozwala zastosować pewien szereg sankcji. Jest to jed-
nak, można powiedzieć, założenie teoretyczne, bowiem dyrektywa 
rzeczona nie posiada w swojej treści całego systemu regulującego 
odpowiedzialność za naruszenie zobowiązania, a stanowi jedynie 
swoistą suplementację systemu krajowego (Zoll 2018: 2). Ratio legis 
dyrektywy 2011/83/UE, a jednocześnie jej trzy filary to: zmiana dy-
rektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich, a także wspomnianej już dyrektywy 1999/44/WE  
oraz uchylenie dyrektywy 85/577/EWG w sprawie umów zawartych 
poza siedzibą przedsiębiorstwa i dyrektywy 97/7/WE w sprawie 
umów zawieranych na odległość. Najbardziej kluczowe założenia  
i zmiany, jakie niesie za sobą dyrektywa z 2011 roku wymienia A. Mo-
krysz-Olszyńska: „Ujednolicony został termin odstąpienia od umowy 
zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość – wydłużo-
ny do 14 dni (artykuł 9; dotychczasowa dyrektywa ustalała minimal-
ny termin wynoszący 7 dni, w Polsce przyjęto 10 dni, w niektórych 
krajach UE 14 dni i właśnie ten najdłuższy ze stosowanych został 
przyjęty w nowej dyrektywie); jeżeli przedsiębiorca nie poinformuje 
konsumenta o prawie odstąpienia od umowy – okres na odstąpienie 
od umowy upływa po 12 miesiącach od zakończenia początkowe-
go okresu na odstąpienie od umowy (artykuł 10). W celu wykona-
nia prawa do odstąpienia od umowy, konsument może skorzystać  
z formularza załączonego do dyrektywy lub złożyć jakiekolwiek inne 
oświadczenie (artykuł 11)” (Mokrysz-Olszyńska 2013). Nie jest to, 
jak widać, akt normatywny o charakterze nowatorskim, a jedynie 
wtórnym. Dyrektywa 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie niektórych aspektów sprzedaży 
towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (Dz. Urz. WE 
L 171, z 07.07.1999 r.) jest, w opozycji do swojej omawianej poprzed-
niczki, aktem o charakterze pierwotnie regulującym takie kwestie, 
jak zasady odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej  
w wewnętrznym obrocie prawnym krajów ówczesnych Wspólnot Eu-
ropejskich (dziś UE). Artykuł 8 ustęp 2 tej dyrektywy, statuujący tzw. 
klauzulę minimalnej harmonizacji, nadał porządkom normatywnym 
krajów członkowskich pewne proobywatelskie narzędzie w postaci 
normy dozwalającej na kształtowanie stosunków konsumenckich  

prosta do wyprowadzenia z brzmienia przepisu, który zawiera wy-
znaczniki do tego potrzebne (Habryn-Chojnacka 2016).

Zasadniczo można przyjąć, że będzie to definicja zgodna z tą za-
wartą w unijnej dyrektywie 2011/83/UE, wedle której „gwarancją” 
jest każde zobowiązanie przedsiębiorcy lub producenta wobec kon-
sumenta, które może mieć postać:

• zwrotu zapłaconej ceny;
• wymiany towarów; 
• naprawy lub zapewnienia serwisu,

gdy te nie są zgodne ze specyfikacją, nie spełniają wymogów związa-
nych ze zgodnością towaru z umową, oświadczeniu gwarancyjnym, 
czy reklamie dostępnej w momencie zawarcia umowy (Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25.10.2011 r. 
w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/
EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 
uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady, Dz.U. UE L 304/64 z dnia 22.11.2011 r.)

Z powyższego możemy wywieść niezwykle istotną dla gwarancji 
i odróżniającą ją od rękojmi kwestię, którą jest fakt, że gwarancja jest 
dobrowolnym zobowiązaniem producenta do działania na rzecz kon-
sumenta w razie wystąpienia wymienionych w jej definicji przesłanek. 
Jest zatem niejako zapewnieniem o jakości rzeczy sprzedanej, której 
obniżenie spowoduje wyżej wspomniane działanie. W literaturze 
przedstawiane są dwa poglądy, z których jeden stoi na stanowisku 
funkcji dopełniającej gwarancji, do uprawnień wynikających z rękojmi 
za wady rzeczy (Brzozowski 2015: 333-334; Gawlik 2014: 196), drugi 
zaś stawia gwarancję jako odrębny od rękojmi reżim odpowiedzial-
ności za niewłaściwą jakość rzeczy. Instytucje te mogą funkcjonować 
zatem odrębnie od siebie, różniąc się jednak konstrukcją ochrony. 
Reżim odpowiedzialności wynikający z rękojmi jest reżimem odpo-
wiedzialności ustawowej, ten wynikający z gwarancji ma z kolei swoje 
postawy w autonomii kontraktowej stron (Wyrok SN z dnia 25 paź-
dziernika 2000 roku, sygn. akt IV CKN 133/00).

Zakres realizacji gwarancji
W znowelizowanym artykule 577. Kodeksu Cywilnego usta-

wodawca wprowadził zmianę uzależniając powstanie gwarancji od 
oświadczenia gwarancyjnego, a nie jak było wcześniej - od wyda-
nia kupującemu dokumentu gwarancji (Habryn-Chojnacka 2016). 
Kodeks cywilny w swoich uregulowaniach daje podstawę do wy-
różnienia dwóch rodzajów gwarancji, w zależności od podmiotu jej 
udzielającego i tak - możemy wyróżnić gwarancję sprzedawcy i gwa-
rancję producenta. Gwarancją sprzedawcy jest jego zapewnienie  
o podjęciu czynności wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym, je-
śli wystąpią zawarte w nim przesłanki. Gwarancją producenta z kolei 
jest niejako oświadczenie o jakości produkowanej przez siebie rzeczy, 
a w razie wykrycia wad fizycznych rzeczy producent zobowiązuje się 
do ich naprawienia lub wymiany rzeczy na nową (https://mikropora-
dy.pl/pomocne-definicje/178-gwarancja-gwarancja-sprzedawcy-han-
dlowa-gwarancja-wytworcy-f.html 2018).

Czas obowiązywania gwarancji powinien być ustalony w oświad-
czeniu, jednak jeżeli żaden inny termin nie jest zastrzeżony, przyjmuje 
się że gwarancja trwa, w zgodzie z artykułem 577 § 4 k.c., dwa lata 
od momentu wydawania kupującemu rzeczy. Ważną informacją jest 
fakt, że okres obowiązywania gwarancji w oświadczeniu gwarancyj-
nym może być zakreślony nie tylko czasowo, ale również przez, na 
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z 2017 r., poz. 459, 933, 1132, z 2018 r. poz. 398, 650.).
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dawnictwo C.H. Beck.

w sposób bardziej korzystny niż postanowienia przedmiotowego 
aktu, zabraniając jednocześnie na kreowanie tych stosunków w spo-
sób mniej korzystny od regulacji dyrektywy. Dyrektywa ta została  
w sposób znaczny zmieniona wielokrotnie przywoływaną na łamach 
niniejszej publikacji dyrektywą 2011/83/UE oraz zaimplementowana 
do przepisów ojczystego k.c. w 2014 roku (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Dyrektywa_1999/44/WE 2018).
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zakładały m.in. wyłączenie możliwości ogłoszenia upadłości tylko 
dla osób, które doprowadziły do stanu niewypłacalności z powo-
du winy umyślnej lub rażącej niedbałości. Nowelizacja przepisów 
przyczyniła się również do obniżenia kosztów postepowania. Wy-
sokość opłaty stałej uiszczanej w momencie przystępowania do po-
stepowania upadłościowego została obniżona z 200 do 30 złotych. 
Nowelizacja zakładała możliwość zaciągnięcia przez osobę fizyczną 
„pożyczki” od Skarbu Państwa na pokrycie opłat sądowych. Z dniem 
1 stycznia 2016 roku weszła w życie kolejna nowelizacja przepisów 
dotyczących postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej. 

Wśród najistotniejszych zmian należy zwrócić uwagę na fakt, iż 
de lege lata nie tylko dłużnik, lecz również wierzyciel posiada legity-
mację do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 
Kolejną zmianą, istotną z punktu widzenia byłych przedsiębiorców, 
jest zniesienie rocznego okresu, który musiał upłynąć od momentu 
zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej do momentu 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 

W aktualnym stanie prawnym dana osoba może złożyć ten 
wniosek zaraz po wyrejestrowaniu i zakończeniu działalności gospo-
darczej. Nowelizacja z 2016 roku wprowadziła również obowiązek 
składania wniosku o ogłoszenie upadłości na formularzu, którego 
wzór co do zasady określa Minister Sprawiedliwości w drodze roz-
porządzenia. Upadłość konsumencka stanowi część systemu prawa 
naprawczego. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych 
założeń instytucji upadłości konsumenckiej. Omówiony zostanie 
zakres podmiotowy upadłości konsumenckiej. W dalszej kolejności 
analizie zostaną poddane najważniejsze aspekty postepowania upa-
dłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej, w tym formalno-prawne aspekty złożenia wniosku  
o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, przesłanki oddalenia wnio-
sku o ogłoszenie upadłości, czy też przesłanki umorzenia postępo-
wania.

Konrad Węgliński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 

Upadłość konsumencka, czyli sposób na uwolnienie się od długów

Personal bankruptcy – a way to get rid of debts

Personal bankruptcy was introduced into the Polish legal system 
on March 31, 2009. In the first half of 2018, more than 3.2 thousand 
persons – which is a number of 2.7 thousand more than in the previ-
ous year – have benefited from the institution of personal bankruptcy, 
which in principle allows to get rid of debts. Over the year, the total 
amount will probably exceed 6.5 thousand as compared to 5.5 thou-
sand in 2017. The aim of the article is to present the basic rules of the 
institution of personal bankruptcy. 
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co oznacza wzrost o 17,8 procent. Celem artykułu jest przedstawienie 
podstawowych założeń instytucji upadłości konsumenckiej. 
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Z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wyni-
ka, że w pierwszej połowie 2018 roku z instytucji upadłości konsu-
menckiej skorzystało ponad 3,2 tysiąca osób, co stanowi liczbę o 2,7 
tysiąca większą niż rok wcześniej. W skali roku będzie ich prawdopo-
dobnie ponad 6,5 tysiąca przy 5,5 tysiąca w 2017 roku, co oznacza 
wzrost o 17,8 procent. Niemniej, w porównaniu do krajów Europy 
Zachodniej, gdzie rocznie ogłasza się kilkadziesiąt tysięcy upadłości, 
to wciąż niewiele. Upadłość konsumencka została wprowadzona do 
polskiego systemu prawnego w dniu 31 marca 2009 roku. Do Usta-
wy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe i naprawcze 
(Dz.U. nr 60, poz. 535 ze zm.) został dodany tytuł V „postępowanie 
upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej.” 

Wprowadzona regulacja okazała się nadmiernie skomplikowa-
na, a możliwości faktycznego jej zastosowania były mocno ograni-
czone. Miały na to wpływ przede wszystkim zbyt duże oraz bardzo 
złożone wymogi formalne i materialne nałożone na osoby fizyczne. 
Ponadto, postępowanie upadłościowe było stosunkowo kosztowne, 
co również stanowiło realną przeszkodę dla potencjalnych wniosko-
dawców. Warto zaznaczyć, iż od dnia 31 marca 2009 roku do końca 
2011 roku do sądów wpłynęło zaledwie 1 875 wniosków o ogłosze-
nie upadłości konsumenckiej, spośród których jedynie 36 zostało 
uwzględnionych. Niewątpliwie istniała pilna potrzeba nowelizacji 
przepisów regulujących postępowanie upadłościowe wobec osób 
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 

W dniu 19 września 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej podpisał nowelizację ustawy dotyczącej postępowania 
upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działal-
ności gospodarczej. W założeniu nowy reżim prawny miał istotnie 
ułatwić ogłoszenie upadłości przez niewypłacalne osoby fizyczne. 
Przesłanki ogłoszenia upadłości uległy liberalizacji. Nowe przepisy 
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Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 

Zgodnie z artykułem 4912 ustęp 3 u.p.u. wniosek o ogłoszenie 
upadłości może zgłosić dłużnik. Co więcej, de lege lata wniosek o ogło-
szenie upadłości może złożyć również wierzyciel. Wniosek o ogłoszenie 
upadłości jest pismem procesowym, które zawiera ściśle określone 
elementy i co do zasady składany jest na formularzu. Legitymację do 
wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej posiada co 
do zasady jedynie dłużnik (Witosz 2017). Postępowanie upadłościowe 
w sprawach osób nieprowadzących działalności gospodarczej może 
być wszczęte wyłącznie na wniosek dłużnika. W piśmiennictwie słusz-
nie wskazuje się, że wnioski innych osób niż dłużnika, jako wnioski 
osób nielegitymowanych, winny zostać oddalone (Zedler 2011). 

Co do zasady wierzyciel jest uprawniony do złożenia wniosku  
o ogłoszenie upadłości byłego przedsiębiorcy, jeżeli od dnia wykre-
ślenia go z właściwego rejestru nie upłynął rok. Regulacja ta znajduje 
zastosowanie również wobec wspólników osobowych spółek handlo-
wych oraz osób, które faktycznie prowadzili działalność gospodarczą 
pomimo jej niezarejestrowania, jeżeli od dnia zaprzestania prowadze-
nia działalności nie upłynął rok. Postępowanie wszczęte w stosunku 
do wyżej wskazanych osób na skutek wniosku wierzyciela przebiega 
według przepisów o upadłości konsumenckiej. Legitymacja do złoże-
nia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego dłużnika nie-
wątpliwie wzmacnia pozycję wierzyciela. Niemniej, w opinii Fryderyka 
Zolla, celem konsumenckiego postepowania upadłościowego powinno 
być oddłużenie, nie zaś dalsze wzmacnianie pozycji wierzyciela (Zoll 
2008). Odwrotna sytuacja mogłaby skutkować stopniowym prze-
rzucaniem całego ciężaru spornych spraw cywilnych na barki sądów 
upadłościowych i de facto złączenia się w całość postępowania roz-
poznawczego i egzekucyjnego (Michalak 2009). Wniosek o ogłoszenie 
upadłości powinien zawierać: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania 
oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL 
– dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację; wskazanie 
miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika; wskazanie okolicz-
ności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie; aktualny 
i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników; spis 
wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego 
z nich oraz terminów zapłaty; spis wierzytelności spornych z zaznacze-
niem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności, 
wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stano-
wi jej uznania; listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika 
wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów 
i zastawów rejestrowych; oświadczenie dłużnika, czy zachodzą oko-
liczności wskazane w artykule 4914 ustęp 2 i 3. Zgodnie z artykułem 
4912 ustęp 6 wzory formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości określa 
Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia, mając na uwadze 
podmiot, który wniosek składa, jak również zakres informacji, których 
umieszczenie we wniosku jest konieczne.

Skład sądu upadłościowego 

W myśl artykułu 4913 u.p.u., sprawy o ogłoszenie upadłości osób 
fizycznych rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie jednego sędzie-
go zawodowego. Przytoczona regulacja stanowi wyjątek od zasady 
przyjętej w artykule 18 u.p.u., który stanowi, iż sprawy o ogłoszenie 
upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie trzech sędziów za-

Zakres podmiotowy upadłości konsumenckiej 

Zakres podmiotowy upadłości konsumenckiej został wyzna-
czony w artykule 4911 Ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku 
Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm., dalej u.p.u.). 
W myśl przytoczonego artykułu, przepisy tytułu V ustawy stosuje 
się wobec osób fizycznych, do których nie znajdują zastosowania 
przepisy działu II tytułu I części pierwszej ustawy, czyli przedsiębior-
ców. Komentowany artykuł w sposób negatywny wskazuje zatem 
na podmiotowy zakres stosowania postępowania upadłościowego 
wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 
(Michalak 2009). Oznacza to, iż postępowanie odrębne może być 
wszczęte w odniesieniu do osób, w stosunku do których z wyraźnej 
woli ustawodawcy można ogłosić upadłość na podstawie przepisów 
działu II tytułu I części pierwszej ustawy (Janda 2018). Postępowanie 
uregulowane w tytule V może być zatem prowadzone wobec osób 
fizycznych niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu artykułu 5 
ustęp 1 u.p.u., a także wspólników osobowych spółek handlowych 
ponoszących ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, 
akcjonariuszy w spółkach akcyjnych bez względu na liczbę i rodzaj 
posiadanych akcji, jak również udziałowców spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością i to także wtedy, gdy są jedynymi akcjonariu-
szami lub udziałowcami, jeśli nie są przedsiębiorcami (Zedler 2011). 
Należy nadmienić, że dana osoba fizyczna albo jest objęta przepi-
sami o upadłości dla przedsiębiorców, albo przepisami o upadłości 
dla konsumentów. Nie istnieje kategoria osób fizycznych, które nie 
byłyby objęte żadnym z tych postępowań, z tym istotnym zastrze-
żeniem, że na mocy artykułu 6 punkt 5 u.p.u. nie można ogłosić 
upadłości osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, które 
nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Ergo, 
rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne nie mogą ogłosić upadło-
ści ani w wersji dla przedsiębiorców, ani dla konsumentów, chyba 
że prowadzą inną działalność gospodarczą lub zawodową. W takiej 
sytuacji zostaną objęci postępowaniem upadłościowym dla przed-
siębiorców. Zasadniczo przedsiębiorca tracąc zdolność upadłościową 
jako przedsiębiorca nabywa ją automatycznie jako konsument. Jed-
nakże należy uwzględnić fakt, że tzw. postępowanie upadłościowe 
dla przedsiębiorców oraz konsumenckie postępowanie upadłościo-
we pozostają ze sobą we wzajemnym oddziaływaniu, którego naj-
istotniejszym przejawem jest zamknięcie dla byłych przedsiębiorców 
drogi do „ucieczki w upadłość konsumencką”, jeżeli nie wywiązali się 
oni z prawnego obowiązku złożenia wniosku o upadłość dla przed-
siębiorców. Ponadto należy wskazać, że istnieją dwie kategorie osób 
fizycznych niebędących  przedsiębiorcami, które nie mogą korzy-
stać z konsumenckiego postępowania upadłościowego. Pierwszą 
kategorię stanowią osoby, które były dawniej przedsiębiorcami,  
a zostały wykreślone z właściwego rejestru. Drugą kategorią są 
osoby fizyczne faktycznie prowadzące działalność gospodarczą, 
które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia tego faktu do właściwego 
rejestru przedsiębiorców. Osoby te objęte są zakresem podmioto-
wym ogólnego postępowania upadłościowego dla przedsiębiorców. 
Jednakże w przypadku pierwszej kategorii osób ogólne postępowa-
nie upadłościowe dla przedsiębiorców będzie właściwe jedynie  
w okresie 1 roku od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru. Po 
tym terminie postępowaniem właściwym stanie się konsumenckie 
postępowanie upadłościowe.
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wierzycieli, chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub dal-
sze wykonywanie planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względa-
mi słuszności lub względami humanitarnymi. Po trzecie, sąd oddala 
wniosek o ogłoszenie upadłości, gdy dłużnik, mając taki obowiązek, 
wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłosze-
nie upadłości. Ponadto, sąd oddala wniosek jeżeli  czynność prawna 
dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem 
wierzycieli. Niemniej, należy zauważyć, iż do każdej z wymienionych 
sytuacji znajduje zastosowanie ostatnia część artykułu 4914, która daje 
możliwość przyjęcia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli przepro-
wadzenie postepowania jest uzasadnione względami słuszności lub 
względami humanitarnymi. Zgodnie z artykułem 4914 ustęp 3 sąd 
oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat 
przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono 
postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część 
jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwięk-
szenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należy-
tej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione 
względami słuszności lub względami humanitarnymi. Ponadto, zgodnie 
z artykułem 4914 ustęp 3 wniosek o ogłoszenie upadłości może być 
oddalony, gdy dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne 
z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie 
są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione wzglę-
dami słuszności lub względami humanitarnymi.

Przesłanki umorzenia postepowania

Przesłanki umorzenia postępowania upadłościowego wobec osób 
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zostały ujęte w 
artykule 49110 u.p.u. Należy podkreślić, iż co do zasady sąd może umo-
rzyć postepowanie jedynie na wniosek upadłego. Jeżeli zaś upadły nie 
wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych doku-
mentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiąz-
ków, sąd, z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, po wysłu-
chaniu upadłego, syndyka, a w razie potrzeby także wierzycieli, umarza 
postępowanie, chyba że uchybienie przez upadłego ciążącym na nim 
obowiązkom nie jest istotne lub przeprowadzenie postępowania jest 
uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. 
Taka sama procedura znajduje zastosowanie, gdy podstawa do oddale-
nia wniosku o ogłoszenie upadłości ujawni się po ogłoszeniu upadłości.  
Względy słuszności oraz względy humanitarne to klauzule generalne. 
Użycie przez ustawodawcę takich zwrotów wpływa na uelastycznienie 
prawa, poprzez uwzględnianie również kryteriów pozaprawnych przy 
dokonywaniu oceny działań lub zaniechań danego dłużnika. Należy za-
znaczyć, że względy słuszności oraz względy humanitarne nie są poję-
ciami tożsamymi. Pojęcie „względy słuszności” powinno być rozumiane 
jako podstawowe i pierwotne normy moralne oraz obyczajowe będące 
wyrazem wrodzonego, instynktownego poczucia sprawiedliwości. Zaś 
względy humanitarne to okoliczności dotyczące bezpośrednio osoby 
dłużnika, odnoszące się przede wszystkim do jego godności. Zgodnie  
z artykułem 49110 ustęp 4 na postanowienie w przedmiocie umorze-
nia postępowania przysługuje zażalenie. Wymaga podkreślenia, że 
umorzenie postępowania upadłościowego z przyczyn określonych 
w ustępie 2 i 3 objęte jest dyspozycją artykułu 4914 ustęp 2 punkt 1, 
stanowić będzie zatem przeszkodę do ponownego złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości przez okres dziesięciu lat (Gurgul 2018).

wodowych. Sądem upadłościowym jest sąd gospodarczy (Janda 2018).  
W uzasadnieniu do projektu komentowanej ustawy wskazano, że  
z uwagi na spodziewany wzrost ilości postępowań upadłościowych 
prowadzonych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej oraz ze względu na szacowaną wartość majątku po-
szczególnych wnioskodawców, która z pewnością będzie znacząco 
odbiegała od postępowań prowadzonych wobec przedsiębiorców, 
rozpoznawanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 
powinno pozostawać w kompetencji jednego sędziego zawodowe-
go. Takie rozwiązanie w teorii miało pozwolić na bardziej efektywne 
wykorzystywanie zasobów kadrowych w sądach upadłościowych  
i w konsekwencji sprawniejsze przeprowadzanie tzw. konsumenckich 
postępowań upadłościowych.

Przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowa-
dzących działalności gospodarczej stwarza możliwość oddłużenia nie-
wypłacalnego dłużnika. Jest to więc pewien przywilej dla dłużników, 
którzy popadli w stan zadłużenia bez własnej winy oraz okazja do roz-
poczęcia nowego życia wolnego od długów. Z tego powodu w postę-
powaniu dłużnikom stawia się większe wymagania. Przede wszystkim 
wymaga się, aby rzetelnie wykonywali ciążące na nich obowiązki. Nie-
wykonywanie obowiązków takich jak inter alia wskazanie i wydanie 
syndykowi całego majątku albo niezbędnych dokumentów pociąga za 
sobą umorzenie postępowania. Umorzenie postępowania w sprawach 
wskazanych w artykule 4914 jest obligatoryjne w przypadku niewyko-
nywania przez upadłego obowiązku (Adamus 2017). W myśl artykułu 
4914 ustęp 1 sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik 
doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej sto-
pień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. „Niewypłacalność to 
taki stan finansowy dłużnika, w którym utracił on zdolność do wykony-
wania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Sformułowanie 'utracić 
zdolność' odnosi się do faktycznej zdolności płatniczej i co do zasady 
oznacza brak dostępnej gotówki zarówno w kasie, jak i na rachunkach 
bankowych w wysokości pozwalającej na uregulowanie wymagalnych 
zobowiązań pieniężnych” (Zimmerman 2018). Niewypłacalnym nie bę-
dzie więc ten, kto chwilowo i przejściowo nie jest w stanie uregulować 
swoich długów (Gurgul 2018). Za niewypłacalnego uznaje się każde-
go, kto nie płaci w terminie określonym umową lub ustawą drugiego  
z kolei zobowiązania (Zimmerman 2018). Niewypłacalność nie powsta-
je, jeżeli nie jest uregulowane tylko jedno zobowiązanie. Co do zasady, 
niewypłacalność ma miejsce już w pierwszym dniu opóźnienia, nieza-
leżnie od wielkości obu zobowiązań i niezależnie od tego, jak duże jest 
opóźnienie lub zwłoka w zapłacie (Zimmerman 2018).

Artykuł 4914 ustęp 2 przewiduje cztery sytuacje, w których sąd 
oddala wniosek o ogłoszenie upadłości. Po pierwsze, dzieje się tak 
jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w sto-
sunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według 
przepisów tytułu V, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych 
przyczyn niż na wniosek dłużnika. Po drugie, sytuacja taka ma miejsce 
jeśli ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podsta-
wie artykułu 49120. Artykuł ten stanowi, iż w razie niewykonywania 
przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli 
sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego 
i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli, uchyla plan spłaty 
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gów i dopełni obowiązków materialnych oraz formalnych nałożo-
nych przez ustawodawcę, to istnieją realne szanse na redukcję lub 
umorzenie jego zobowiązań. Należy zatem bacznie obserwować 
efektywność nowych przepisów oraz szukać rozwiązań, które będą 
wpływać na usprawnienie i skuteczność upadłości konsumenckiej. 
Prawidłowo funkcjonujący i przystępny system upadłości konsu-
menckiej to realna szansa dla wielu osób, które znalazły się w stanie 
niewypłacalności, na prowadzenie godnego życia. Kierunek działań 
podejmowanych przez ustawodawcę należy ocenić pozytywnie. Pra-
widłowo funkcjonujący system prawa naprawczego powinien zawie-
rać efektywną procedurę ogłoszenia upadłości przez osoby fizycz-
ne nieprowadzące działalności gospodarczej. Instytucja upadłości 
konsumenckiej ma ogromne znaczenie, ponieważ dzięki niej dłużnik 
może rozpocząć nowe życie wolne od ciążących na nim zobowiązań 
przy jednoczesnej ochronie interesów wierzyciela. 
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Podsumowanie

Instytucja upadłości konsumenckiej została wprowadzona do 
polskiego systemu prawa naprawczego zaledwie 9 lat temu. W tym 
czasie przepisy regulujące postepowanie upadłościowe wobec osób 
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podlegały no-
welizacjom. Możliwości oraz korzyści, jakie wiążą się z prawidłowym 
przeprowadzeniem procedury upadłościowej mogą mieć bezpośred-
nie przełożenie na sytuację życiową danej osoby. Z tego względu na-
leży pozytywnie ocenić kierunek zmian obrany przez ustawodawcę. 
W pierwotnej wersji poprawne złożenie wniosku o ogłoszenie upa-
dłości konsumenckiej było obwarowane bardzo wysokimi wymoga-
mi formalnymi oraz materialnymi. W konsekwencji, niewypłacalne 
osoby fizyczne rezygnowały z możliwości wykorzystania procedury 
upadłościowej. Istotą postępowania upadłościowego wobec osób 
fizycznych jest to, że dłużnik może uregulować swoją sytuację  
i, zaspokoiwszy interes wierzyciela w możliwym zakresie, rozpocząć 
„nowe życie” wolne od długów. Warto w tym miejscu podkreślić, 
że ustawodawca wyłączył możliwość ogłoszenia upadłości tylko dla 
osób, które doprowadziły do stanu niewypłacalności z powodu winy 
umyślnej lub rażącej niedbałości. Ponadto wydaje się, że obniżenie 
kosztów sądowych związanych z przeprowadzeniem postępowania 
upadłościowego może przyczynić się do wzrostu popularności tej 
instytucji wśród osób fizycznych znajdujących się w stanie niewy-
płacalności. Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych przez 
ustawodawcę jest przyznanie wierzycielowi legitymacji do złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej 
działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie niewątpliwie wpływa 
na wzmocnienie pozycji wierzyciela. Należy jednak wyraźnie pod-
kreślić, że upadłość konsumencka powinna służyć przede wszyst-
kim uregulowaniu długów dłużnika. Fakt, że sprawy upadłościowe 
dotyczące upadłości konsumenckiej prowadzone są przez jedne-
go sędziego należy uznać za rozsądne rozwiązanie. Ustawodawca 
przewidywał, iż po liberalizacji przesłanek i ułatwieniu procedury 
upadłościowej wobec osób fizycznych nieprowadzących działalno-
ści gospodarczej może wystąpić wzrost ilości takich postępowań. 
Taki wariant faktycznie może pozwolić na bardziej efektywne wy-
korzystywanie zasobów kadrowych w sądach upadłościowych  
i w konsekwencji sprawniejsze przeprowadzanie tzw. konsumenc-
kich postępowań upadłościowych.

Instytucja upadłości konsumenckiej to pewien przywilej dla 
dłużników, którzy popadli w stan zadłużenia bez własnej winy oraz 
okazja do rozpoczęcia nowego życia wolnego od długów. Z tego po-
wodu w postępowaniu tym wymaga się od dłużników rzetelnego 
wykonywania ciążących na nich obowiązków. Należy zauważyć, że 
obowiązki ciążące na dłużniku zostały ujęte w ustawie w sposób 
bardzo konkretny i precyzyjny. Złudzeń nie pozostawiają również 
sytuacje, które prowadzą do obligatoryjnego odrzucenia wniosku  
o ogłoszenie upadłości przez sąd. Ponadto wymagane jest, aby 
wniosek o ogłoszenie upadłości złożony został na formularzu, któ-
rego wzór ustalił Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. 
Z punktu widzenia zwiększenia efektywności omawianej instytucji, 
określoność przepisów może przekładać się na zwiększenie liczby 
poprawnych wniosków składanych przez niewypłacalne osoby fi-
zyczne. Z przepisów tytułu V części trzeciej u.p.u wynika, że jeżeli 
dłużnik faktycznie jest zainteresowany uregulowaniem swoich dłu-
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trzech głównych aspektów: organizacyjnego, technicznego oraz 
ekonomicznego. Ponadto posiada ona kilka typowych cech, które 
bardzo często wpływają na rozwój transportu. Do tych właściwości 
obiektów infrastrukturalnych należą między innymi: długi okres ich 
powstawania oraz żywotności, niepodzielność techniczna, a także 
niemożność importu (Wojewódzka-Król 2011).

Pierwszą cechą charakteryzującą infrastrukturę transportu 
jest niepodzielność techniczna. Oznacza ona konieczność wybu-
dowania dodatkowych urządzeń infrastrukturalnych przy ciągach 
komunikacyjnych każdej gałęzi transportu. Wszystkie te elementy 
stanowią podstawową inwestycję infrastrukturalną. Dopiero po-
wstanie takiego zespołu budynków i urządzeń umożliwia właściwe 
wykorzystanie wybudowanych ciągów komunikacyjnych. Ta cecha 
infrastruktury powoduje również skutki ekonomiczne, ściśle związa-
ne z  niepodzielnością ekonomiczną. Wybudowanie nowego odcinka 
infrastruktury transportu generuje duże koszty, natomiast realizacja 
jedynie części inwestycji znacząco zmniejsza jej użyteczność. Niepo-
dzielność techniczna ma istotne znaczenie głównie w krajach słabiej 
rozwiniętych. Tam, przy budowie nowej infrastruktury, ze względów 
finansowych, rozważa się przeważnie wielkości minimalne inwestycji 
(Wojewódzka-Król 2011).

Kolejną cechą specyficzną infrastruktury transportu jest długi 
okres żywotności (Tabela 1). Najmniejszą żywotnością cechują się 
drogi kołowe (15-30 lat) oraz drogi kolejowe (20-40 lat). Najdłuższy 
czas użytkowania posiadają natomiast jazy betonowe, zapory, ob-
wałowania oraz przepusty betonowe (około 80-100 lat). Ze względu 
na długi okres żywotności wielu obiektów infrastrukturalnych należy 
projektować je uwzględniając wiele czynników, takich jak: później-
sze zagospodarowanie terenu w pobliżu budowanej infrastruktury, 
możliwości jej rozwoju oraz dostępne finanse (Karbowiak 2009). In-
westycje infrastrukturalne cechuje również długi okres ich powsta-
wania. Pomimo stosowania zaawansowanych technologii oraz dużej 
wydajności pracy, wybudowanie nowego ciągu komunikacyjnego
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Infrastruktura transportowa w Polsce
Transport infrastructure in Poland

The article depicts transport infrastructure  in Poland. In the 
first chapter definition and specificity of transport infrastructure  
were overviewed. The second chapter describes characteristics of 
transport infrastructure  according to particular branches of trans-
port. The final chapter discusses the importance of transport infra-
structure  for economic development.

Keywords: road, branches of transport, transport infrastructure, 
transport.

W artykule przedstawiona została infrastruktura transpor-
towa w Polsce. W pierwszej części przedstawiono pojęcie oraz 
specyfikę infrastruktury transportowej. W następnej zaś charakte-
rystykę infrastruktury transportowej w poszczególnych gałęziach 
transportu. Na końcu zostało omówione znaczenie infrastruktury 
transportowej w rozwoju gospodarczym.
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Transport odgrywa istotną rolę w procesie logistycznym. To 
właśnie systemy transportowe wpływają bezpośrednio na spraw-
ność i niezawodność każdego procesu. Głównym elementem umoż-
liwiającym obrót towarowy jest infrastruktura transportowa. Łączy 
ona punkty produkcji z kooperantami. Dzięki temu pozwala na prze-
mieszczanie materiałów i towarów pomiędzy poszczególnymi ogni-
wami łańcucha dostaw. Dobrze rozwinięta infrastruktura wpływa nie 
tylko na sprawne i terminowe dostawy produktów, ale również na 
obniżenie kosztów usług transportowych (Ficoń 2009).

Pojęcie oraz specyfika infrastruktury transportowej

Pojęcie infrastruktury pochodzi z języka angielskiego. Mianem 
tym określa się podbudowę bazy, czyli konieczną podstawę gospo-
darki. Natomiast z języka francuskiego określenie to odnosi się do 
obiektów użyteczności publicznej. Według Zvi Yehuda Hershlaga wy-
różnia się infrastrukturę: gospodarczą, na którą składają się urządze-
nia transportowe i wielocelowe oraz porty; społeczną, obejmującą 
swoim zakresem szkolnictwo i oświatę; organizacyjną zawierającą 
wszystkie organizacje gospodarcze (Wojewódzka-Król 2011). 

Jednakże infrastruktura w ogólnym znaczeniu obejmuje swo-
im zakresem ogół podstawowych urządzeń i instytucji koniecznych 
do sprawnego funkcjonowania społeczeństwa oraz gospodarki. 
W literaturze wyróżnia się podział na infrastrukturę społeczną oraz 
ekonomiczną. W skład infrastruktury ekonomicznej wchodzi infra-
struktura transportu. Pojęciem tym określa się kompleks budowli 
inżynierskich, głównie dróg wraz z towarzyszącymi im urządzenia-
mi technicznymi umożliwiającymi przewóz osób lub ładunków. Na 
pojęcie transportu składają się trzy podstawowe elementy: droga, 
pojazd służący do przewozu oraz proces transportowy (Karbowiak 
2009). Infrastrukturę transportową można analizować pod kątem 
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zalicza się  transport drogowy, kolejowy, a także rurociągowy. Trans-
port drogowy, inaczej samochodowy, obejmuje swoim zakresem 
przewozy pasażerów na różne odległości oraz towarów, głównie 
na krótsze dystanse. Transport kolejowy służy natomiast do prze-
mieszczania się osób zarówno w zakresie transportu miejskiego, 
jak i na średnie oraz długie dystanse. Z ekonomicznego punktu wi-
dzenia, opłacalne jest także przewożenie tym rodzajem transportu 
ładunków na większe odległości. Ostatnim rodzajem transportu lą-
dowego są rurociągi, których zadaniem jest przesył różnego rodza-
ju cieczy, głównie ropy naftowej i gazu (Karbowiak 2009). Jedną ze 
specyficznych cech transportu samochodowego jest dobry dostęp 
do infrastruktury. Dzięki dobrze rozwiniętej sieci drogowej możliwe 
jest swobodne dotarcie w dowolne miejsce. Ten rodzaj transportu 
cechuje się również stosunkowo krótkim czasem przewozu osób 
i ładunków, szczególnie biorąc pod uwagę przemieszczanie na małe 
i średnie odległości. Obecnie, dzięki dużej liczbie środków transpor-
towych, do cech transportu zalicza się również wysoką operatyw-
ność usługową. Ponadto dzięki wprowadzeniu informatyzacji wielu 
procesów możliwe jest wykonywania przewozu według wcześniej 
ułożonego harmonogramu. Takie rozwiązanie pozwala na zwięk-
szenie terminowości dostaw, a tym samym na podniesienie jakości 
wielu usług (Szałucki 2009). Według Ustawy z dnia 6 września 2001 
roku o transporcie drogowym na terenie Polski realizowane są na-
stępujące rodzaje transportu (Ustawa z dnia 6 września 2001 roku  
o transporcie drogowym, Dz.U. z 2001 r. nr 125, poz. 1371): 

• krajowy transport drogowy – obejmujący przewóz osób lub 
rzeczy będący przedmiotem zarejestrowanej działalności 
gospodarczej. Transport ten odbywa się w całości na tere-
nie Rzeczpospolitej Polskiej, jedynie przy pomocy pojazdów 
zarejestrowanych na terenie kraju;

• międzynarodowy transport drogowy – definiowany w usta-
wie również jako przewóz osób i rzeczy w ramach działal-
ności gospodarczej. Jednak w odróżnieniu od wcześniej 
wymienionego rodzaju transportu, trasa przewozu między-
narodowego wykracza poza granice Rzeczpospolitej Polskiej;

• niezarobkowy przewóz drogowy – w ramach tej kategorii 
wymienia się niezarobkowy międzynarodowy przewóz dro-
gowy oraz niezarobkowy krajowy przewóz drogowy. Obie te 
kategorie przewozu są świadczone na potrzeby własne i nie 
mają charakteru dochodowego.

• przewóz regularny – zorganizowany rodzaj transportu pu-
blicznego odbywający się według określonego rozkładu i po 
stałej, wyznaczonej trasie.

Elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania 
transportu samochodowego jest odpowiednia infrastruktura. Skła-
dają się na nią dwie podstawowe grupy (Szałucki 2016): 

• infrastruktura liniowa – należy do niej wyznaczona sieć dróg 
wraz z towarzyszącymi jej elementami inżynierskimi, takimi 
jak place czy zatoki pojazdowe oraz urządzeniami technicz-
nymi. Głównym zadaniem tych wszystkich elementów jest 
umożliwienie przemieszczania się pojazdów samochodo-
wych;

• infrastruktura punktowa – zalicza się do niej pojedyncze 
obiekty budowlane, umożliwiające sprawne obsługiwanie 
przepływu ładunków i pasażerów. Do obsługi przemieszcza-
jących się osób wykorzystuje się specjalnie przystosowane 

bądź innego elementu infrastruktury wymaga czasu. Związane jest 
to bardzo często z koniecznością dostosowania nowopowstającego 
elementu do istniejącej już sieci transportowej pozostałych gałęzi 
transportu. Długi okres powstawania wiąże się również z zamroże-
niem środków finansowych inwestorów. Razem z niepodzielnością 
techniczną i ekonomiczną jest przyczyną dużej majątkochłonności 
infrastruktury. Dodatkowo, opóźnione w czasie efekty inwestycji 
często stanowią przeszkodę w pozyskiwaniu środków z kapitału 
prywatnego (Wojewódzka-Król 2011).

Tabela 1. Okres żywotności poszczególnych elementów infrastruktury 
transportu

Typ urządzenia Żywotność (w latach)

Mosty betonowe 90-110

Mosty stalowe 50-70

Nasypy kolejowe i drogowe 60-80

Drogi kołowe 15-30

Drogi kolejowe 20-40
Skrzyżowania 70-100
Jazy betonowe 80-100
Zapory 80-100
Zapory stalowe 50-80
Podnośnie statków 60-80
Obwałowania 80-110
Przepusty betonowe 80-100
Przepusty stalowe 70-90

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wojewódzka-Król 2011.

Każdy element infrastruktury transportowej jest ściśle po-
wiązany z terenem, na którym się znajduje. Powoduje to znaczne 
ograniczenia w zakresie importu. Urządzenie infrastrukturalne sta-
nowią nieodłączną część dziedzictwa przeszłości danego miejsca. 
Zazwyczaj są jedynie rozbudowywane lub modernizowane, a ich 
wieloletnie zaniedbanie może prowadzić do osłabienia rozwoju 
gospodarczego regionu (Karbowiak 2009). Nowopowstająca infra-
struktura jest więc nieodzownym elementem planowania rozwoju 
każdego regionu. Potrzebne do jej powstania nakłady finansowe 
zależą w dużej mierze od stopnia rozwoju gospodarczego danego 
obszaru. Pomimo dużej kapitałochłonności takich inwestycji istnieje 
jednakże możliwość zróżnicowania nakładów finansowych na róż-
nych etapach powstawania infrastruktury (Wojewódzka-Król 2011). 
Wszystkie wymienione powyżej cechy infrastruktury transportowej 
powodują konieczność jej racjonalnego i perspektywicznego plano-
wania. Niezbędna jest również koordynacja tych działań pomiędzy 
krajami. Ustalenie wspólnych zadań i kierunków rozwoju infrastruk-
tury pozwala przede wszystkim ujednolicić sieć transportową w Eu-
ropie. Uzyskanie możliwie zbliżonych parametrów dróg w przyszłości 
pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa oraz szybkości przewozów 
międzynarodowych (Wojewódzka-Król 2010).

Charakterystyka infrastruktury transportowej  
w poszczególnych gałęziach transportu 

Transport można podzielić według różnych kryteriów. Jednym 
z nich jest rodzaj drogi wykorzystywanej do przewozu. Wyróżnia się 
transport lądowy, wodny oraz powietrzny. Do transportu lądowego 
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kowe. Mają znaczenie międzyregionalne;
• klasa IV – drogi o niższych parametrach technicznych przezna-

czone głównie do ruchu regionalnego;
• klasa V – najniższa klasa ciągów komunikacyjnych w kraju. 

Ze względu na małą szerokość pasów są to drogi do użytku 
lokalnego.

Aktualny stan infrastruktury transportowej w Polsce

W transporcie samochodowym ogólna długość dróg publicznych 
w Polsce na koniec roku 2015 wyniosła 419 600 km (rysunek 1). We-
dług przyjętego podziału dróg ze względu na pełnione przez nie funk-
cje największy udział stanowiły drogi o nawierzchni twardej posiada-
ły długość – 69,3 %. Z tego aż 92,2% tych dróg miało nawierzchnię 
ulepszoną (Transport drogowy w Polsce w latach 2014-2015 2017).  

Wykres 1. Struktura dróg publicznych w Polsce według stanu na dzień 
31 XII 2015 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie Transport drogowy w Polsce 
w latach 2014-2015, Główny Urząd Statyczny 2017. 

Z roku na rok zwiększała się długość autostrad (rysunek 2) i dróg 
ekspresowych w Polsce. Na przestrzeni lat 2003-2016 ich długość wzro-
sła ponad czterokrotnie. Obecnie w Polsce długość wybudowanych 
w kraju autostrad osiągnęła 1 627,3 km. Natomiast całkowita długość 
dróg ekspresowych wyniosła 1 556,7 km, a całkowita długość dróg 
szybkiego ruchu wynosi obecnie 3 184 km (www.gddkia.gov.pl 2018).

Wykres 2. Długość autostrad w Polsce w latach 2003-2013 w km

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.euro-dane.com.pl 
[12.01.2018].

W ciągu lat 2004-2013 poprawił się również stan dróg w Pol-
sce (tabela 2). Zwiększył się udział dróg o stanie dobrym – o 20,6%. 
Zmniejszyła się natomiast długość ciągów komunikacyjnych o stanie 
złym i niezadowalającym. Przyczyniła się do tego w dużym stopniu 
budowa nowych elementów infrastruktury, w tym także rozbudowa 
dróg krajowych (Program budowy dróg... 2015). 

do tego celu dworce oraz przystanki. Natomiast do obsługi 
ładunków służą różnego rodzaju stacje, punkty i place prze-
ładunkowe oraz ogólnodostępne wyładownie. Odrębną 
grupę obiektów przestrzennych tworzą te, przeznaczone 
do obsługi środków przewozowych. Należą do nich stacje 
zaopatrzenia oraz stacje techniczne.

Infrastruktura liniowa została przepisowo podzielona według 
określonych kryteriów. Pierwszym z nich jest funkcja ciągu komu-
nikacyjnego w sieci drogowej. W ramach tego podziału można wy-
mienić (Szałucki 2016): 

• trasy europejskie – dzięki temu rodzajowi linii komunikacyj-
nych odbywa się transport samochodowy na terenie całej 
Europy. Ponadto jako drogi o największym znaczeniu są one 
zazwyczaj wyznacznikiem układu komunikacyjnego w każ-
dym kraju europejskim;

• drogi krajowe – trasy mające szczególne znaczenie dla ca-
łego kraju. Stanowią one główne połączenia pomiędzy 
miastami wojewódzkimi. O zaliczeniu drogi do tej kategorii 
decyduje centrum administracji państwowej;

• drogi wojewódzkie – trasy, do których należą pasy drogowe 
umożlwiające łączność między ośrodkami mającymi duże 
znaczenie gospodarcze i społeczne na terenie danego wo-
jewództwa. O klasyfikacji takich dróg decyduje samorząd 
wojewódzki;

• drogi powiatowe – elementarne drogi na terenie powia-
tów. Stanowią lokalne dopełnienie istniejącej sieci dróg 
wojewódzkich. O przynależności do tej kategorii rozstrzyga 
samorząd powiatowy;

• drogi lokalne miejskie – wraz z wcześniej wymienionymi ro-
dzajami dróg stanowią one sieć komunikacyjną umożliwiają-
cą zaspokojenie potrzeb transportowych lokalnej społeczno-
ści w danym mieście. O przynależności decyduje samorząd 
powiatowy lub gminny; 

• drogi gminne – mianem tym określa się drogi stanowiące 
uzupełnienie sieci dróg krajowych, wojewódzkich oraz po-
wiatowych położonych na terenie gmin, jednakże znajdują-
cych się poza granicami miast. O zaliczeniu do tej kategorii 
stanowi samorząd gminny;

• drogi zakładowe – są to drogi umożliwiające połączenie sieci 
drogowej z elementami punktowymi infrastruktury trans-
portu, takimi jak lotniska, dworce kolejowe oraz autobuso-
we, a także porty morskie czy stacje ładunkowe.

Drugim czynnikiem będącym wyznacznikiem podziału dróg jest 
stopień dostępności oraz obsługi przyległego terenu. Na podstawie 
tej klasyfikacji wymienia się: drogi ogólnodostępne, ekspresowe 
oraz autostrady. Ponadto w Polsce stosuje się również systematy-
kę dróg według ich parametrów technicznych. Wyróżnia się 5 klas 
(Szałucki 2009): 

• klasa I – klasa dróg o najlepszych parametrach technicznych, 
mających znaczenie zarówno w transporcie krajowym, jak 
i międzynarodowym. Zalicza się do niej autostrady oraz drogi 
o podobnej jakości;

• klasa II – należą do niej ciągi o komunikacyjne o dobrych para-
metrach przestrzennych. Zazwyczaj są to drogi dwupasmowe 
przeznaczone najczęściej do szybkiego ruchu;

• klasa III – zalicza się do niej drogi jednojezdniowe dwukierun-
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nie możliwości portów morskich. Z tego powodu przyjęto do realizacji 
kilka podstawowych zadań, mających kluczowe znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego. W podejmowanych działaniach należy dążyć przede 
wszystkim do rozwoju morskiej infrastruktury transportowej. Do in-
nych, równie ważnych, zadań należy dalszy rozwój portów morskich 
oraz zwiększenie bezpieczeństwa i konkurencyjności żeglugi morskiej. 
Natomiast do głównych kierunków rozwoju portów lotniczych w Pol-
sce należy przede wszystkim poprawa ich dostępności. Planowanie in-
westycji wymaga przyszłościowego planowania z uwzględnieniem 
pobliskich aglomeracji miejskich, przyszłego zagospodarowania 
terenu oraz możliwości ewentualnej rozbudowy. Rozbudowa in-
frastruktury drogowej ograniczy izolację niektórych terenów oraz 
zmniejszy czas dotarcia na lotnisko. Do planowanych działań należy 
również włączenie lotnisk w europejską sieć transportu intermodal-
nego. Dzięki położeniu naszego kraju  w centrum Europy, zmoder-
nizowane porty lotnicze staną się głównymi korytarzami transpor-
towymi (Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025 2005). 

Podsumowanie

Obecnie w Polsce podejmowane są wielorakie przedsięwzię-
cia na rzecz rozbudowy infrastruktury transportowej i poprawy jej 
stanu technicznego oraz bezpieczeństwa. Wysoko rozwinięta infra-
struktura transportowa wpływa na efektywne funkcjonowanie oraz 
rozwój całej gospodarki państwa. Dlatego też współcześnie czyni 
się wielkie nakłady finansowe na rzecz rozwoju infrastruktury trans-
portowej, ponieważ przewiduje się dalszy wzrost przewozu osób, 
jak również towarów. Zauważalny jest wzrost w ostatnich latach 
długości autostrad i dróg ekspresowych, które znacznie poprawi-
ły komfort podróży i przybliżyły stan polskich dróg do standardów 
panujących w Europie Zachodniej. W tej chwili bardzo istotna jest 
budowa obwodnic miast. Wzrost ilości pojazdów na drogach spo-
wodował coraz większe korkowanie się centrów miast oraz zbędne 
wjeżdżanie autobusów i ciężarówek na ich ulice, co w konsekwencji 
powoduje zbędne zagrożenie i wydłuża czas przejazdów.
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Tabela 2. Stan dróg krajowych w latach 2004-2013 w km

Lata Stan dobry Stan 
niezadowalający Stan zły Ogółem

2004 8 333 5 256 4 725 18 314
2005 8 926 4 783 4 545 18 254

2006 9 796 4 309 4 309 18 414

2007 10 168 4 186 4 167 18 521

2008 9 926 4 648 3 945 18 519

2009 11 072 3 994 3 511 18 577

2010 10 773 4 017 3 442 18 232

2011 11 054 4 437 3 309 18 800

2012 12 378 4 698 2 664 19 740

2013 13 375 4 327 2 531 20 233

 Źródło: opracowanie własne na podstawie programu budowy dróg 
krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Ze względu na duże koszty transportu samochodowego na więk-
szych dystansach oraz jego negatywny wpływ na środowisko na-
turalne planuje się w Polsce rozbudowę sieci TEN-T. Jej głównym 
zadaniem będzie integracja różnych gałęzi transportu. Do uzyska-
nia efektywności tej sieci wymagane jest właściwe rozplanowanie 
układu dróg w kraju. Władze Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązały 
się do wybudowania sieci bazowej do 2030 roku, natomiast sieci 
kompleksowej do 2050 roku. Obecna długość sieci drogowej TEN-T 
w Polsce wynosi około 7 400 km i obejmuje drogi wyższych katego-
rii. Na terenie kraju usytuowane są dwa korytarze stanowiące część 
europejskiej sieci bazowej TEN-T: Morze Bałtyckie – Adriatyk i Mo-
rze Północne – Morze Bałtyckie. Ich główną funkcją jest uzyskanie 
jak najlepszej sprawności dalekobieżnych przewozów pasażerskich 
i towarowych (Program budowy dróg... 2015).

Znaczenie infrastruktury transportowej 
w rozwoju gospodarczym

Głównym celem inwestycyjnym w Polsce w zakresie infrastruk-
tury transportowej jest stworzenie spójnej sieci dróg szybkiego ruchu. 
Zmodernizowanie tych ciągów pozwoli m.in. na zaspokojenie rosnące-
go zapotrzebowania na przewozy towarowe i pasażerskie. Przyczyni się 
to także do wielu innych usprawnień w transporcie. Nowa infrastruk-
tura pozwoli na skrócenie przewozów, a to z kolei wpłynie na obniże-
nie kosztów usług transportowych. Zagęszczenie sieci transportowej 
oraz poprawa stanu technicznego dróg krajowych, łączących ważne 
ośrodki gospodarcze, poprawi dostępność wielu miast. Innym, równie 
ważnym, priorytetem inwestycyjnym jest budowa obwodnic dookoła 
aglomeracji miejskich. Rozwiązanie to będzie miało na celu usprawnie-
nie komunikacji, a także pozwoli na zminimalizowanie ilości pojazdów 
ciężarowych przez centrum miasta. Poprawa stanu sieci transportowej 
i jej rozbudowanie wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy wielu 
regionów kraju. Realizacja wszystkich zamierzonych działań w zakresie 
infrastruktury transportu pozwoli na stworzenie szybkiego i bezpiecz-
nego systemu komunikacyjnego w Polsce (Program budowy dróg... 
2015). Dużą rolę w gospodarce krajowej odgrywa również transport 
morski. W ciągu ostatnich lat nastąpił znaczny rozwój portów morskich 
oraz przemysłu stoczniowego. Z wykorzystaniem tej gałęzi transportu 
przewożona jest do Polski duża ilość towarów. Obecnie głównym ce-
lem polityki morskiej w kraju jest jeszcze efektywniejsze wykorzysta-

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
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transportu towarów w obszarach miejskich, biorąc pod uwagę m.in. 
kwestie podwyższenia jakości życia mieszkańców, społecznej odpo-
wiedzialności biznesu czy ekologii.

Rynek usług KEP w Polsce

Rynek usług kuriersko-ekspresowo-pocztowych w Polsce to 
branża, która cechuje się dużą dynamiką rozwoju. To właśnie za jej 
pośrednictwem w 2015 roku przetransportowanych zostało około 
300 milionów przesyłek (Kawa 2016). Oferta przewoźników KEP 
opiera się na trzech głównych grupach usług (Raport o stanie rynku 
pocztowego za rok 2015 2016): 

• powszechnych (listy i paczki); 
• kurierskich (rejestrowane listy i paczki); 
• tzw. innych usług pocztowych (paczki wielkogabarytowe, 

reklamowe itp.). 

Branża KEP to także rynek charakteryzujący się bardzo dużą 
konkurencyjnością (Raport Polski Rynek Pocztowy 2015). Jej działa-
nie skupione jest wokół ośmiu największych graczy, w których skład 
wchodzi pięć firm z kapitałem pochodzenia zagranicznego oraz trzy 
firmy z kapitałem polskim. Zestawienie przedsiębiorstw kurierskich 
w Polsce wraz z pochodzeniem ich kapitału zostało zaprezentowane 
na rysunku 1. 

Wstęp

Zainteresowanie dokonywaniem zakupów za pośrednictwem 
Internetu nieustannie wzrasta. Zarówno wśród nabywców, jak 
i sprzedawców wymienić można wiele zalet płynących z handlu 
e-commerce. Należą do nich między innymi: niższe ceny i różno-
rodność oferowanego towaru, jego dostępność wraz z brakiem ko-
nieczności dojazdu do sklepu, a co za tym idzie wygoda podczas 
dokonywania zakupów. Handel elektroniczny to także zapewnienie 
o zwiększeniu szybkości otrzymania towaru (Bozarth, Handfield 
2007). Wszystkie te superlatywy mogą nabrać jednak zupełnie in-
nego znaczenia, kiedy oczekiwania społeczeństwa nie zostaną speł-
nione przez kluczowe ogniwo łańcucha dostaw e-commerce, jakie 
stanowią operatorzy branży KEP (kuriersko-ekspresowo-pocztowej). 

Wymagania stawiane przewoźnikom obsługującym e-commer-
ce dyktowane są przez czołowych klientów, którzy w 75% są miesz-
kańcami obszarów zurbanizowanych (40% – miasta poniżej 200 ty-
sęcy mieszkańców, 35% – miasta powyżej 200 tysięcy mieszkańców) 
(Raport E-commerce 2016). Osoby te wysuwając swoje roszczenia, 
często nie zdają sobie sprawy z ilości problemów, z jakimi spotykają 
się operatorzy branży KEP w logistyce miejskiej. 

Celem niniejszej pracy było wskazanie wyzwań, jakie stoją 
przed operatorami branży KEP z punktu widzenia logistyki miejskiej. 
Autorzy starali się także skonfrontować je z najnowszymi trendami 

Katarzyna Turoń, Piotr Czech, Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych

Wyzwania i trendy transportu towarów
do klientów indywidualnych w logistyce miejskiej

Challenges and trends in transport of goods 
to customers in the city logistics

Increasing customer interest in shopping via the Internet have 
an impact on the requirements for operators of the Courier-Ex-
press-Parcel Services area (CEP). Due to the fact that 75% of supplies 
from e-commerce are addressed to people living in urban areas, 
the CEP operators were faced with the challenges of the transport 
of goods in city logistics. The aim of this study was to present the 
problems faced by couriers during the supply of goods to con-
sumers in the cities. The authors also presented the latest trends 
in the transport of goods in logistics city for increasing the quality 
of life, environmental issues and corporate social responsibility.

Keywords: city logistics, transport of goods, CEP area, e-com-
merce, trends in parcel delivery services.

Zwiększenie zainteresowania klientów dokonywaniem zaku-
pów za pośrednictwem Internetu wpłynęło na wzrost wymagań 
stawianych operatorom branży kuriersko-ekspresowo-pocztowej 
(KEP). Z uwagi na to, że 75% dostaw pochodzących z e-commerce 
kierowanych jest do osób zamieszkujących obszary zurbanizowane, 
przewoźnicy stanęli przed wyzwaniami transportu towarów w lo-
gistyce miejskiej. Celem niniejszego opracowania jest przedsta-
wienie problemów, z jakimi spotykają się operatorzy KEP podczas 
dostaw towarów do klientów indywidualnych na terenie miast. 
Autorzy zaprezentowali także najnowsze trendy transportu towa-
rów w logistyce miejskiej z punktu widzenia podwyższenia jakości 
życia mieszkańców, kwestii ekologicznych czy społecznej odpowie-
dzialności biznesu. 

Słowa kluczowe: logistyka miejska, transport towarów, branża KEP, 
e-commerce, trendy w dostawie towarów.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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mieszkańców, jak i dostawców (Książkiewicz 2011). To właśnie za-
korkowane centra miast doprowadziły do obostrzeń ekologicznych. 
Najnowsze wytyczne Ministerstwa Energii, podczas opracowywania 
projektu pt. Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw al-
ternatywnych zakładają utworzenie w miastach stref niskich emisji, 
do których wjazd będzie możliwy tylko dla pojazdów z napędem 
elektrycznym (Rydzyński 2016).

Innym z wyzwań logistyki miejskiej jest kwestia socjo-kulturo-
wa i społeczna, nawiązująca bezpośrednio do tzw. miejskiego stylu 
życia osób pochodzących z obszarów zurbanizowanych w postaci 
określonego zbioru zachowań. Z punktu widzenia dostaw towaru, 
mieszkańcy prezentują konkretne preferencje dotyczące dostaw 
przesyłek. Najczęściej wybierane przez nich godziny odbioru paczek 
to 17:00 oraz 18:00 (Ciekawostki o paczkomatach 2016). Są to ter-
miny, które zwykle wykraczają poza standardowy czas pracy kurie-
rów (nie dotyczy dodatkowo płatnych usług ekspresowych). Jest to 
zatem kolejne wyzwanie, tym razem obejmujące kwestie społecznej 
odpowiedzialności biznesu, a co za tym idzie przestrzegania praw 
człowieka i uczciwych praktyk pracy. 

Ostatnim, poruszonym w pracy, utrudnieniem jest organizacja 
w miastach wszelkich, wydarzeń społeczno-kulturalnych, politycz-
nych, sportowych itp. Obecnie panującym trendem jest urządzanie 
różnego rodzaju eventów w ścisłych centrach miast z całkowitym 
lub częściowym ograniczeniem ruchu dla pojazdów mechanicznych. 
Przed tego typu wyzwaniem w Polsce, operatorzy branży KEP mieli 
możliwość stanąć podczas tegorocznych, Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie, czy szczytu NATO w Warszawie. 

Trendy transportu towarów w logistyce miejskiej

W odpowiedzi na szereg stawianych branży kuriersko-ekspreso-
wo-pocztowej wyzwań w logistyce miejskiej, operatorzy starają się 
wprowadzać innowacyjne rozwiązania dla poprawy swojej pozycji 
rynkowej, ale także podwyższenia jakości życia mieszkańców. 

Jednym z podstawowych trendów jest zapewnienie możliwie 
jak najbardziej ekologicznej formy dostawy towarów do klientów 
na terenie miast. Proponowanym przez organizacje rozwiązaniem 
jest dostarczanie przesyłek za pomocą innych środków transportu, 
niż pojazdy samochodowe. Od maja 2016 roku, na terenie Warsza-
wy swoją działalność kurierską rozpoczęła firma DelFast oferująca 
swoim klientom dostawy w przeciągu jednej godziny. Transport 
wykonywany jest za pomocą elektrycznych rowerów, a jej model 
funkcjonowania przypomina zasady działania dostawców pizzy. 
Paczki dostarczane są więc szybko i ekologicznie. Są przy tym także 
ubezpieczone do 10 tysięcy złotych. Ograniczenie stanowią gaba-
ryty przesyłanych towarów, bowiem maksymalna waga paczki to 
7 kg, natomiast wymiary to 40x50x50 cm (Serwis DelFast 2016). 
Z podobnego typu dostawy korzystały znane firmy kurierskie, m.in. 
DHL podczas tegorocznego szczytu NATO w Warszawie. Wówczas, 
z uwagi na ograniczenia w ruchu miejskim, przesyłki dostarczane 
były za pomocą elektrycznych rowerów trójkołowych E-trike (Kacz-
marczyk 2016).

Kolejnym z trendów w Polsce, jest rosnące zainteresowanie 
urządzeniami służącymi do nadania oraz odbioru paczek. Ta forma 
dostarczania przesyłek zyskała swoją popularność dzięki paczkoma-
tom firmy InPost. Nie są to jednak jedyne tego typu urządzenia na 

Rysunek 1. Największe firmy branży KEP w Polsce – zestawienie ze 
względu na pochodzenie kapitału.

Źródło: opracowanie własne.

Według badań Instytutu Pocztowego, sektor KEP, z uwagi na 
rosnące zainteresowanie e-zakupami oraz szeroko pojęte procesy 
globalizacyjne, każdego roku zwiększać będzie swoją pozycję ryn-
kową o wartość około 20% (Raport Polski Rynek Pocztowy 2015). 
Prognozuje się także pojawienie na rynku zarówno nowych przed-
siębiorstw, jak i wyspecjalizowanie podmiotów KEP z obecnych, naj-
większych graczy TSL w Polsce. 

Wyzwania transportu towarów 
z punktu widzenia logistyki miejskiej

Rosnące oczekiwania klientów, a zwłaszcza świadomych inter-
nautów, doświadczonych w e-zakupach, dyktują szczególne warunki 
jakie spełnić mają operatorzy branży kuriersko-ekspresowo-poczto-
wej. Wymagania te stawiają przed przewoźnikami szereg wyzwań, 
zwłaszcza jeśli związane są z dostawami na terenie obszarów miej-
skich (Kiba-Janiak 2016). 

Wyzwania branży KEP z punktu widzenia logistyki miejskiej 
można podzielić na kryteria związane z infrastrukturą miejską, 
aspektami ekologicznymi, socjo-kulturowymi czy socjo-ekonomicz-
nymi (Tudnys 2008).

Jednym z głównych problemów, z punktu widzenia infrastruk-
tury miejskiej, jest brak dostatecznej liczby miejsc parkingowych. 
W większości miast nie istnieją specjalnie wydzielone przestrzenie 
parkingowe służące dostawcom. Kurierzy zmuszeni są zatem do po-
zostawiania pojazdów w miejscach niedozwolonych, często łamiąc 
obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym, czy też zagrażając 
własnemu bezpieczeństwu (pracownika, jak i towaru) oraz pozosta-
łych uczestników ruchu (Szołtysek 2007).

Kolejnym z problemów związanych z infrastrukturą miejską 
jest wyłączenie lub ograniczenie ruchu pojazdów mechanicznych, 
w określonych obszarach miejskich. Tego typu działania, jak najbar-
dziej poprawne z punktu widzenia ochrony zabytków (dziedzictwa 
kultury, obiektów architektonicznych, archeologicznych i historycz-
nych), czy tworzenia deptaków wyłącznie dla pieszych, w myśl kon-
cepcji tzw. walkable city, stanowią duże wyzwanie dla dostawców 
w mieście (Towpik 2006). Często nieodpowiedni (i niejednokrotnie 
jedyny z możliwych) sposób parkowania przez operatorów KEP przy-
czynia się do kongestii i ogranicza spełnianie potrzeb transporto-
wych pozostałych mieszkańców. Aspekt wspomnianych wcześniej 
kongestii jest kolejnym problemem zarówno ze strony władz miast, 
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Rysunek 2. Przykład zastosowania usługi Predict przez firmę kurierską DPD 

Źródło: SMS z biblioteki prywatnej.

Trzecim z rozwiązań jest utworzenie na terenie polskich miast, 
punktów nadań i odbioru pod nazwą Pickup. Wszelkie działania gru-
py mają wpłynąć na logistykę miejską, a szczególnie na zmniejszenie 
problemu kongestii, poprawę doręczalności przesyłek w pierwszej 
próbie, a przez to zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na 
środowisko naturalne (DPD 2016).

Do innego rodzaju trendu w transporcie towaru na terenie 
miast należą rozwiązania płynące z idei ekonomii współdzielonej. 
Na polskim rynku pojawiły się portale – stanowiące konkurencję 
dla branży KEP – kojarzące ze sobą kierowców pragnących nadać 
przesyłkę z osobami, które podróżują do tego samego miejsca doce-
lowego i mogą ją zabrać ze sobą. Najpopularniejszym serwisem jest 
obecnie portal jadezabiore.pl. Przykładowe ogłoszenie możliwości 
przetransportowania paczki z Katowic do Wałbrzycha zostało zapre-
zentowane na rysunku 3. 

Rysunek 3. Przykład ogłoszenia transportu paczki z Katowic do Wałbrzy-
cha za pomocą platformy jadezabiore.pl

Źródło: https://www.jadezabiore.pl/ [20.02.2018].

Intensywny rozwój handlu elektronicznego będzie stopniowo 
wyłaniał coraz to nowsze koncepcje usprawnień dostaw towarów 
w centrach miast. To właśnie za sprawą zdeterminowanych inter-
nautów, już wkrótce pojawi się możliwość bezgotówkowych płat-
ności „za pobraniem” bezpośrednio u kuriera. 

Istnieją jednak o wiele bardziej innowacyjne koncepcje. Do 
tych, których wdrożenie planowane jest w najbliższych latach, na-

rynku. Obecnie swoją sieć punktów Parcelstation na terenie Polski 
poszerza znana firma kurierska – DHL. Paczkomaty z punktu widzenia 
zachowań miejskich idealnie wpisują się w styl życia mieszkańców, 
pozwalając na nadanie i odbiór przesyłki bez ograniczeń czasowych. 

Według tegorocznego raportu firmy DHL pt. LOGISTICS TREND 
RADAR Delivering insight today. Creating value tomorrow!, trendy 
w handlu i logistyce będą opierały się na idei personalizacji. Tego 
rodzaju rozwiązania będą szczególnie widoczne w miastach, gdzie 
usługi KEP będą miały być wykonywane zgodnie z żądaniami klien-
tów. Zdaniem DHL nie wystarczą już tylko oferty dostaw tego same-
go dnia, czy w wybranych godzinach. Operatorzy logistyczni będą 
zmuszeni do wprowadzenia w swoich usługach opcji tzw. on-de-
mand delivery, czyli dostaw na żądanie, w czasie i miejscu elastycz-
nie dopasowanym do potrzeb klientów (Radar Trendów DHL 2016).

Następnym z trendów według DHL jest Grey Power Logistics, 
czyli usługi logistyczne oferowane osobom starszym. W kolejnych 
latach do grona osób starszych będą dołączać osoby zaznajomione 
z handlem e-commerce. Według raportu zapoczątkują one nową 
erę dostaw – np. lekarstw, które obecnie przez większość społeczeń-
stwa były zwykle nabywane za pośrednictwem handlu tradycyjnego 
(Radar Trendów DHL 2016).

Na nowoczesne rozwiązania w branży kuriersko-ekspresowo-
-pocztowej intensywny wpływ, poza oczekiwaniami społeczeństwa, 
mają także nowe koncepcje dostaw i sprzedaży oferowane przez 
sklepy internetowe. Pionierem w stosowaniu innowacyjnych roz-
wiązań handlu e-commerce jest platforma zakupowa Zalando.pl, 
największy gracz rynku modowego w Europie. Aktualnie, przedsię-
biorstwo testuje model połączenia ze sobą handlu elektronicznego 
wraz z handlem tradycyjnym, czyli tzw. handlu zintegrowanego. 
Integracja ta opiera się na połączeniu asortymentu sklepu part-
nerskiego, znajdującego się w centrum danego miasta, z platformą 
Zalando. W tym przypadku towar, który dany klient zakupił z platfor-
my online, mógłby zostać wysłany do niego bezpośrednio ze sklepu 
stacjonarnego znajdującego się w pobliżu klienta. Tego typu rozwią-
zania mają na celu przyśpieszenie dostawy, optymalizację kosztów 
logistycznych, ale także redukcję negatywnego wpływu transportu 
na środowisko, poprzez znaczne ograniczenie odległości, z jakich 
dostarczane mają być produkty (Sikorski 2016).

Każda z wiodących na rynku firm kurierskich wdraża do swoich 
strategii elementy polityki społecznej odpowiedzialności biznesu 
(Turoń, Czech, Cieśla 2015, Turoń, Golba, Czech 2016). Trendy te 
oscylują głównie wokół aspektów proekologicznych, ale także roz-
wiązań ideowych, których celem jest podwyższenie jakości życia 
mieszkańców (Turoń, Juzek 2015). Grupa DPD opracowała nową 
strategię społecznej odpowiedzialności biznesu pt. DrivingChan-
ge. Jednym z głównych filarów CSR przedsiębiorstwa jest kwestia 
podejścia do przyjaznej logistyki miejskiej. Organizacja zdaje sobie 
sprawę z negatywnego wpływu transportu na otoczenie i stara się 
minimalizować go, poprzez trzy główne działania. Pierwszym z nich 
jest modernizacja floty pojazdów. Firma zapewnia, że ponad 50% 
pojazdów DPD nie przekracza pięciu lat. Kolejne z rozwiązań to 
wdrożenie usługi Predict, która polega na dopasowaniu terminu 
dostawy przesyłki do wymagań klienta. Dla tego rozwiązania klient 
informowany jest o planowanym doręczeniu poprzez wiadomość 
SMS oraz e-mail. Przykład wykorzystania usługi Predict w praktyce 
został zaprezentowany na rysunku 2.
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leżą także trendy takie jak mobilny, autonomiczny paczkomat od 
Google czy drony DHL, które miałyby dostarczać przesyłki nie bez-
pośrednio do klientów, a do paczkomatów, co według założeń firmy 
miałoby pozytywnie wpłynąć na problemy kongestii w miastach 
(DHL 2016).

Podsumowanie

Transport towarów do klientów indywidualnych na terenie ob-
szarów miejskich niesie za sobą wiele wyzwań. Problemy, z jakimi 
muszą zmierzyć się operatorzy przedsiębiorstw kuriersko-ekspreso-
wo-pocztowych związane są z czterema głównymi aspektami takimi 
jak: infrastruktura, ekologia, sfera socjo-kulturowa czy socjo-eko-
nomiczna. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, wysoce konku-
rencyjna branża KEP, stara się wdrażać coraz nowsze rozwiązania, 
których zadaniem jest usprawnienie logistyki miejskiej. Do najważ-
niejszych trendów transportu towarów do klientów indywidualnych 
na terenie miast zaliczyć można: 

• oferowanie ekologicznych form dostawy towaru np. z wyko-
rzystaniem pojazdów z napędem elektrycznym;

• tworzenie punktów z możliwością całodobowego nadania 
i odbioru przesyłek;

• dopasowywanie ofert do spersonalizowanych wymagań 
klientów – tzw. logistyka szyta na miarę;

• stosowanie alternatywnych metod transportu, jakie oferują 
podmioty funkcjonujące w oparciu o ideę ekonomii współ-
dzielonej. 

Obecnie mamy do czynienia z dylematem, w jaki sposób po-
winny zostać zorganizowane dostawy w miastach, aby spełniały 
one swoją logistyczną funkcję i jednocześnie polepszały jakość życia 
mieszkańców (Szołtysek 2007). 

Trendy proponowane przez operatorów branży kuriersko-eks-
presowo-pocztowej pokazują jednak, że wraz z rozwojem handlu 
elektronicznego, logistyka miejska będzie mogła liczyć na coraz 
większą ilość usprawnień, co w przyszłości pomoże w rozstrzygnię-
ciu dylematu i kojarzeniu transportu jako usług dla dobra społeczeń-
stwa, a nie przeciwko niemu. 

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 



Stanisław Paszkowski, Leszek Wanat, Łukasz Dybkowski – Różnicowanie w kierunku działalności...

145

wej. Instrument skierowano do ludności rolniczej, czyli rolników, ich 
domowników oraz małżonków rolników, zdefiniowanych w ustawie 
o ubezpieczeniu społecznym rolników1. Programowi wyznaczono 
zadanie stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego obsza-
rów wiejskich, poprzez współfinansowanie inwestycji o charakterze 
nierolniczym lub związanej z rolnictwem. Ma to umożliwić ludności 
rolniczej uzyskanie dochodów ze źródeł pozarolniczych oraz służyć 
promocji zatrudnienia na obszarach wiejskich2. Szeroko określony 
zakres działania wyznaczył warunki do tworzenia nowych, zróżni-
cowanych form działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, 
a także z popytu na oferowane na rynku towary. Założono, że pomoc 
może być udzielana zarówno podmiotom już istniejącym, jak i two-
rzonym od podstaw, zachęcając do podejmowania nowej (wcześniej 
nie prowadzonej) aktywności gospodarczej, a zarazem stymulując 
rozwój już prowadzonych form tej działalności. 

Zakres działalności nierolniczej zdefiniowano następująco. For-
my nierolniczej działalności pogrupowano w 12 głównych kategorii, 
Należą do nich: 1) usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 2) 
usługi dla ludności; 3) sprzedaż hurtowa i detaliczna; 4) rzemiosło 
lub rękodzielnictwo; 5) roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne; 

1 Ustawa z dnia 20 grudnia o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
2 PROW 2007-2013.

Wstęp

Obszary wiejskie, które stanowią blisko 10% powierzchni Polski, 
zamieszkuje niemal 40% ludności kraju. Około 40% rodzin wiejskich 
nie dysponuje ziemią, a mniej niż 50% ludności wiejskiej utrzymuje 
się z działalności innej, niż rolnicza (Kłodziński 2006). 

W krajach tzw. „starej” Unii Europejskiej rolnictwo jest miej-
scem pracy dla 4% osób czynnych zawodowo. Zadaniem polityki 
strukturalnej jest wyrównywanie dysproporcji rozwojowych po-
między regionami. Poszczególne państwa stosują różne rozwiąza-
nia w stymulowaniu rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, 
dostrzegając „małe uprzemysłowienie wsi”. Potrzebne są zmiany 
w regulacjach prawnych, w systemach zachęt do tworzenia przed-
siębiorstw na obszarach wiejskich, w stymulowaniu rozwoju także 
średnich i dużych przedsiębiorstw. Firmy wiejskie powinny nawią-
zywać współpracę z przedsiębiorstwami działającymi na obszarach 
miejskich.

Na tym tle podjęto badania efektywności narzędzi wsparcia 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w tym dotyczącej sektora 
rolno-spożywczego, na przykładzie programu „Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej”. Wsparcie zaproponowane w tym 
obszarze dotyczyło zarówno działalności produkcyjnej, jak i usługo-
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Obszary wiejskie w Polsce wciąż ustępują poziomem rozwoju 
gospodarczego miastom i przestrzeni miejskiej. Dotyczy to zarówno 
infrastruktury technicznej, jak też obszarów aktywności gospodar-
czej mieszkańców wsi. Koncepcja zrównoważonego rozwoju kraju 
wspiera, oprócz rolnictwa, działalność przetwórczą i usługową na 
obszarach wiejskich, przy równoczesnej ochronie zasobów przyrody 
i kultury. Przekształcenia takie są możliwe poprzez promocję działal-
ności nierolniczej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W pra-
cy podjęto próbę oceny efektywności wybranych narzędzi wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich, w tym przedsiębiorczości sektora rol-
no-spożywczego, na przykładzie programu Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej w Wielkopolsce.
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gu, a gdy dotyczy nabycia rzeczy będących przedmiotem leasingu 
– w nie więcej niż 10 etapach. Płatność ostateczna nie może obej-
mować więcej niż 25% pomocy.

Pomoc dla beneficjentów przyjmuje formę refundacji części 
kosztów kwalifikowalnych operacji. Określają ją dwa mierniki: mak-
symalna wysokość refundowanych kosztów kwalifikowanych dla 
jednego beneficjenta oraz maksymalna kwota pomocy mierzonej 
udziałem wsparcia w kosztach kwalifikowanych. Obecnie według 
pierwszej miary refundacja nie może być wyższa niż 25 616,1 Euro. 
Według drugiej poziom wsparcia nie może przekroczyć 50% kosztów 
kwalifikowalnych operacji. Jednak w wypadku operacji realizowanej 
w gospodarstwie, w którym wystąpiły straty spowodowane wystą-
pieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, może sięgać 80% 
kosztów kwalifikowalnych. W przepisach PROW 2007-2013 maksy-
malna kwota wsparcia została określona na 100 tysięcy zł. 

Wymienioną kwotę refundacji na tle innych działań inwestycyj-
nych PROW 2007-2013 należy określić jako niską. Podobnie, udział 
wydatków publicznych określonych na poziomie 345,6 mln Euro 
nie jest wysoki. Stanowią one około 1,9% wszystkich ponoszonych 
z tego źródła wydatków.

W PROW 2007-2013 założono, iż zostanie zrealizowane 21,5 
tysięcy projektów dla 19,8 tysięcy beneficjentów o wartości 813,1 
ilionów Euro. Rezultatem wdrożenia działania ma być wzrost warto-
ści dodanej brutto o 25,0% i utworzenie 21,5 tysięcy miejsc pracy4. 

Cel badań

Celem badań była identyfikacja czynników determinujących 
podejmowanie działań inwestycyjnych przez ludność rolniczą w za-
kresie nierolniczej i pozarolniczej aktywności gospodarczej, inten-
sywności udostępniania wsparcia finansowego beneficjentom na 
ten cel przez ARiMR, przestrzennego rozmieszczenia realizowanych 
operacji, a także struktury podejmowanych działań inwestycyjnych 
i stymulowania wzbogacania wiejskiej przestrzeni gospodarczej 
w podmioty o charakterze nierolniczym. Wykonane analizy mają 
wskazać, czy udostępniane ludności rolniczej narzędzia wsparcia, 
przyczyniają się do napływu kapitału na tereny wiejskie, wzboga-
cają formy działalności gospodarczej na tych obszarach, a także czy 
służą zwiększeniu zatrudnienia na obszarach wiejskich i sprzyjają 
ich rozwojowi ekonomicznemu, w tym przedsiębiorczości rolno-spo-
żywczej.

Zakres czasowy

Badania ex post dotyczą okresu wdrażania działań z zakresu 
wspierania rozwoju działalności pozarolniczej w latach 2004-2010. 
W okresie tym beneficjentom udostępniono wsparcie z programu 
operacyjnego SPO 2004-2006 (przeprowadzono 2 nabory wnio-
sków) oraz PROW 2007-2013 (w latach 2008 i 2009 przeprowadzono 
także 2 nabory wniosków). Do analiz włączono materiały dotyczące 
operacji skierowanych do finansowania od początku uruchomienia 
działań różnicowania działalności nierolniczej w Polsce do końca 
pierwszego półrocza 2010 roku5.

4 PROW. 
5 Do daty udostępnienia materiałów przez ARiMR – do dnia 24 czerwca 2010 r.

6) usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypo-
czynkiem; 7) usługi transportowe; 8)usługi komunalne; 9) przetwór-
stwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 10) ma-
gazynowanie lub przechowywanie towarów; 11) wytwarzanie pro-
duktów energetycznych z biomasy i 12) rachunkowość, doradztwo 
lub usługi informatyczne. Według aktualnie obowiązującego stanu 
prawnego, w załączniku do rozporządzenia wdrażającego do prak-
tyki analizowany instrument wymienione jest 406 form działalności 
nierolniczych, zgodnych z klasyfikacją i kodami PKD3, w zakresie któ-
rych może być przyznana pomoc. 

Jak zaznaczono wyżej, wsparcie zaadresowano nie tylko do 
rolników, ale także do małżonków i domowników rolników. Okre-
ślono warunki dostępu, dotyczące celu i charakteru operacji, jej 
lokalizacji, a także cech osobowych beneficjenta. Rolnik, małżonek, 
względnie domownik może uzyskać pomoc, jeżeli: (1) jest obywa-
telem państwa członkowskiego UE, (2) jest pełnoletni i nie przekro-
czył 60 roku życia, (3) zamieszkuje miejscowość w gminie wiejskiej, 
miejsko-wiejskiej, względnie miejską z wyłączeniem miejscowości 
powyżej 5 tysięcy mieszkańców, (4) umyślnie nie złożył fałszywego 
oświadczenia w trakcie procesu przyznawania względnie wypłacania 
pomocy (nie został pozbawiony prawa do otrzymania pomocy), (5) 
nie nabył prawa lub nie podjął starań o przyznanie prawa do renty 
strukturalnej, (6) nieprzerwanie podlega w pełnym zakresie ustawie 
o ubezpieczeniu społecznym rolników przez co najmniej 12 miesięcy 
przed miesiącem złożenia wniosku o pomoc, (7) nie będzie realizo-
wał operacji jako wspólnik spółki cywilnej. 

Wsparcia udzielano, jeżeli operacja jest uzasadniona ekono-
micznie i spełnia wymagania obowiązujących względem niej prze-
pisów prawa. Wymagano, by realizowana inwestycja umożliwiała 
zatrudnienie w ramach nowo rozpoczynanej, albo rozwijanej dzia-
łalności nierolniczej, co może dotyczyć zarówno członków gospo-
darstwa domowego beneficjenta, jak i osób zatrudnianych na pod-
stawie umów. 

Kryteriami określającymi dostęp do wsparcia są też wymogi lo-
kalizacyjne, dotyczące podejmowanej (kontynuowanej) działalności, 
jak i lokalizacji inwestycji związane z budową, remontem, wyposa-
żeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją. 
W obu wypadkach wsparcie jest przyznawane, jeżeli podejmowana 
działalność gospodarcza i uruchamiane inwestycje są realizowane 
na obszarach wiejskich, delimitowanych kryteriami przynależności 
do określonego typu gmin, a także liczbą ludności je zamieszkującej. 
I tak, w wypadku gmin wiejskich drugie kryterium (liczba ludności) 
nie ma zastosowania, w przypadku zaś gmin miejskich i miejsko-
-wiejskich wymagane jest, by działalność gospodarcza nie była pro-
wadzona w miastach powyżej 5 tysięcy mieszkańców. 

Realizowane inwestycje powinny umożliwiać zatrudnienie w ra-
mach podjętej albo realizowanej działalności, przy czym kryterium 
to jest spełniane, jeżeli operacja umożliwi zatrudnienie członków 
rodziny beneficjenta. Przepisy rozporządzenia nie wymagają zatrud-
niania osób spoza jego rodziny.

Wdrażane projekty powinny spełniać także wymogi techniczno-
-finansowe. Operacja przede wszystkim nie może być finansowana 
z udziałem innych środków publicznych, a ponadto powinna być 
wdrożona w 1-2 etapach, jeżeli jest realizowana bez udziału leasin-

3 Polska Klasyfikacja Działalności. 
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Materiały źródłowe

Analizy wykonano na podstawie danych pierwotnych i wtór-
nych. Zbiór danych pierwotnych stanowią informacje z aplikacji zło-
żonych w Biurze Wsparcia Oddziału Regionalnego Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa (BWI OR-15 ARiMR) w Poznaniu, zaś 
zbiór danych wtórnych raporty ARiMR oraz Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju wsi, a także publikacje GUS w Warszawie i US w Poznaniu. 

Do OR ARiMR w Poznaniu we wskazanym czasie wpłynęło 1 620 
wniosków7. Jednak do dnia udostępnienia informacji z beneficjen-
tami pomocy zostało podpisanych 967 umów o przyznanie płatno-
ści, w tym 355 w ramach PROW 2004-2006, a 612 na podstawie 
obecnie obowiązujących przepisów8. Wszystkich tych beneficjentów 
objęto badaniami. W analizach wykorzystano informacje odnoszą-
ce się do charakterystyki prowadzonej działalności (nieruchomości 
rolniczej i gospodarstwa rolnego) oraz realizowanego projektu (lo-
kalizacji, celów, zakresu, klasyfikacji operacji według kategorii, ter-
minów i etapów, finansowania operacji, kosztów realizacji operacji 
i kwoty uzyskanej pomocy). Wykorzystane w analizie materiały ce-
chują się wysokim stopniem wiarygodności i pozwalają na rzetelne 
wykonanie badań. 

Metodyczne podstawy badań 

Zgromadzone dane analizowano według cech osobowych i spo-
łecznych beneficjentów, cech ekonomicznych gospodarstw rolnych 
(siła ekonomiczna, powierzchnia użytków rolnych), cech geogra-
ficzno-administracyjnych i społeczno-ekonomicznych jednostek 
(geograficzna i administracyjna lokalizacja inwestycji), cech konsty-
tucyjnych wdrażanych programów i działań (program operacyjny                        
/SPO 2004-2006 i PROW 2007-2013/, naborów i terminów składania 
wniosków, celów i kategorii głównych projektów, rodzaju działalno-
ści gospodarczej /uruchomienie względnie kontynuacja/). 

Przedziały klasowe cech stanowiących kryteria ilościowe i jako-
ściowe przyjęto za GUS (wiek, płeć beneficjentów, siła ekonomiczna 
gospodarstw rolnych, grupy obszarowe gospodarstw rolnych). Po-
dział na programy operacyjne, terminy naborów i rodzaje działalno-
ści gospodarczej przyjęto za MRiRW i ARiMR, a cele główne operacji 
i kategorie główne działalności na podstawie programów operacyj-
nych. Podział na podregiony przyjęto zaś zgodnie z Nomenklaturą 
Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych.

Pewnym problemem okazało się ujednolicenie w obu anali-
zowanych programach niejednorodnych kategorii głównych pro-
jektów. Dotyczy to także tych kategorii, których część (2 z 9 możli-
wych) na terenie Wielkopolski w okresie realizacji SPO 2004-2006 
nie była wdrażana9. Aby dokonać porównania wyników uzyskanych 
obu okresach analizy wyłoniono 6 kategorii głównych (rysunek 2) 
ujmujących operacje realizowane w latach 2006-2006 i 2007-2013. 

7 Z naborów przeprowadzonych w latach 2004-2006 wpłynęło 622 wnio-
sków, z naboru zrealizowanego w 2008 roku – 564 wnioski, a z naboru 
z 2009 roku 434 wnioski. Informacje ARiMR w Warszawie. 
8 Z podanej liczby 367 umów pochodzi z naboru przeprowadzonego w 2008 
roku, a 245 z naboru zrealizowanego w 2009 roku. 
9 E-commerce – sprzedaż lub promocja przez internet produktów rolnych, 
objętych Załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
oraz towarów i usług odpowiadających zakresowi niniejszego opracowania” 
i sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzących w większości z własnego 
gospodarstwa.

Przedmiot badań

Analizy obejmują proces aplikacji o dofinansowanie działania 
w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, roz-
mieszczenia przestrzennego operacji według kategorii głównych 
projektów inwestycyjnych oraz czynników warunkujących podej-
mowanie inwestycji rozwojowych. 

Zakres przestrzenny

Badaniami objęto przede wszystkim obszar Wielkopolski. Jed-
nak w analizach uwzględniono także wnioski złożone w OR ARiMR 
Poznań przez inwestorów z województw ościennych (dolnośląskie-
go, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego), którzy realizują inwestycje 
na terenie województwa wielkopolskiego. 

Za podstawową jednostkę badawczą przyjęto powiat. Jednak 
z uwagi na znaczną ich liczbę analizy przeprowadzono w podregio-
nach, wyłonionych zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorial-
nych do Celów Statystycznych (NTS)6. W województwie wielkopol-
skim wyodrębniono 6 podregionów: kaliski, koniński, leszczyński, 
pilski, poznański oraz miasto Poznań (rysunek 1). Z uwagi na fakt, 
iż analizowane inwestycje nie mogą być realizowane na obszarach 
miejskich, ten ostatni podregion z badań wyłączono.

Rysunek 1. Rozkład przestrzenny powiatów i podregionów w Wielkopolsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Głównego Urzę-
du Statystycznego, www.gus.gov.pl [15.02.2017].

6 Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) 
wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów (podstawa prawna) 
z dnia 13 lipca 2000 roku (Dz.U. nr 58, poz. 685, ze zm.) jest odpowiedni-
kiem Nomanclature of Teritorial Units for Statistics (NUTS), obowiązującej 
w krajach Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 roku (Dz. Urz. UE L 
154 z 21. 06. 2003 roku, ze zm.). Klasyfikacja ma na celu m.in. zapewnienie 
możliwości dokonywania porównań danych na obszarze UE dla określonych 
statystyk regionalnych państw członkowskich. Nomenklatura Jednostek 
Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) opracowana została w opar-
ciu o istniejący trójstopniowy podział kraju na województwa, powiaty i gmi-
ny, przy pomocy którego wyodrębnione zostały dwa dodatkowe nie-admi-
nistracyjne poziomy, tj. regiony i podregiony.
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dokresach wdrażania programów operacyjnych (tabela 1., s. 153). 
W okresie realizacji programu SOP 2004-2006 najwięcej decyzji 
o finansowaniu projektów inwestycyjnych wydano dla podregionu 
konińskiego, a następnie poznańskiego i kaliskiego. W latach 2008-
2009 największe zainteresowanie programem odnotowano w podre-
gionie kaliskim, a następnie w konińskim, mniejsze zaś w poznańskim 
i leszczyńskim, a najmniejsze w pilskim. 

Istotną kwestią okazało się pytanie o strukturę operacji ze 
względu na wdrażany program operacyjny. W Wielkopolsce 36,7% 
zatwierdzonych do realizacji operacji finansowano z SOP 2004-2006. 
Największy odsetek projektów finansowanych ze wskazanego pro-
gramu odnotowano w podregionach pilskim, a następnie poznań-
skim i konińskim. Wyraźnie mniejsze zainteresowanie zaobserwo-
wano w podregionie kaliskim (tylko 28,6% wszystkich projektów). 
Udziały operacji finansowanych z PROW 2008-2009 były największe 
w podregionie kaliskim i leszczyńskim, a w pozostałych trzech podre-
gionach występowały na zbliżonym poziomie.

W ramach programu PROW 2008-2009 największy odsetek ope-
racji skierowanych do finansowania w pierwszym naborze wniosków 
pochodził z podregionów kaliskiego i konińskiego. Ludność rolnicza 
z pierwszego podregionu starała się niejako „zrekompensować” wcze-
śniejszą pasywność w ubieganiu się o pomoc na rozwój działalności 
pozarolniczej. W podregionie konińskim zainteresowanie działaniem 
okazało się podobne, jak w latach 2004-2007. Zauważono, że w roku 
2008, w podregionie pilskim, zatwierdzono do realizacji relatywnie 
małą liczbę projektów inwestycyjnych. Zainteresowanie wspar-
ciem finansowym na tym obszarze wzrosło dopiero w roku 2009.

Aby właściwie ocenić intensywność wspierania inwestycji go-
spodarczych w poszczególnych podregionach, należy kierować się nie 
liczbami bezwzględnymi wspieranych projektów, a wielkościami rela-
tywnymi, wskazującymi na powiązanie liczby finansowanych projek-
tów z kategoriami mającymi istotny wpływ na realizację inwestycji. 
Za takie punkty odniesienia mogą być uznane: liczba gospodarstw 
rolnych oraz liczba ludności rolniczej uprawnionej do uczestniczenia 
w działaniu. Przy czym, w pierwszym wypadku należy posiłkować się 
liczebnością gospodarstw uprawnionych do płatności gruntowych, 
a w drugim liczbą rolników, ich małżonków oraz domowników, pod-
legających ubezpieczeniu w KRUS. Instytucja ta nie prowadzi jednak 
statystyk w układzie biur powiatowych, co powoduje, że w bada-
niach nie można wykorzystać proponowanych danych. Można jed-
nak użyć do tego celu liczby gospodarstw rolnych uprawnionych do 
płatności gruntowych. Na ich podstawie, uwzględniając dane dla 
2009 roku, obliczono wskaźnik intensywności wsparcia projektów 
inwestycyjnych dla analizowanego działania, charakteryzujący liczbę 
współfinansowanych przez ARiMR projektów w przeliczeniu na 1 000 
gospodarstw pobierających płatności gruntowe (tabela 2., s. 154).

Zauważono, że w Wielkopolsce w latach 2004-2009 (dla ob-
serwacji z obu analizowanych działań), wspierano przeciętnie 8 na                
1 000 gospodarstw uprawnionych do jednolitej płatności obszarowej. 
Ograniczając analizę tylko do operacji wspieranych z PROW 2007-
2013, wskaźnik ten wynosi 5,1. Największa intensywność wsparcia 
inwestycji w układzie przestrzennym w obu okresach miała miejsce 
w podregionie poznańskim i pilskim, a najmniejsza w konińskim 
i leszczyńskim. 

Z kolei, uwzględniając poziom powiatów zauważono, że zainte-
resowanie beneficjentów w Wielkopolsce, a także w poszczególnych 

Są to: a) usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, b) usługi dla 
ludności, c) usługi związane z turystyką, rekreacją i wypoczynkiem, 
d) wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy, e) przetwór-
stwo produktów rolnych i f) rzemiosło lub rękodzielnictwo.

Dodatkowo w celu wykonania pogłębionych obserwacji struk-
tury operacji w tym ostatnim okresie, badania przeprowadzono 
w grupach: a) usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, b) usłu-
gi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, 
c) usługi dla ludności, d) roboty i usługi budowlane lub instalacyj-
ne, e) wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy, f) prze-
twórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, g) 
rzemiosło i rękodzielnictwo, h) pozostałe usługi gospodarcze (obej-
mujące usługi transportowe, rachunkowość, doradztwo lub usługi 
informatyczne, usługi komunalne) oraz i) handel (sprzedaż hurtowa 
i detaliczna). 

Rysunek 2. Powiązanie kategorii głównych projektów inwestycyjnych 
w okresach programowania 2004-2006 oraz 2007-2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie przepisów rozporządzeń wy-
konawczych wdrażających do praktyki analizowane działania inwestycyjne.

Do prezentacji uzyskanych wyników wykorzystano miary nasi-
lenia, dynamiki i struktury. W pierwszej grupie ustalono wskaźniki 
intensywności wsparcia finansowego operacji oraz zróżnicowania 
intensywności wsparcia projektów na poziomie regionu, podregio-
nu i powiatu. Pierwszy z wymienionych wskaźników oznacza liczbę 
projektów zakwalifikowaną do finansowania na 1 000 gospodarstw, 
na które przysługują płatności gruntowe. Drugi zaś stanowi liczbę 
niemianowaną relacji wskaźnika intensywności wspierania operacji 
w jednostkach terytorialnych o najwyższym i najniższym jego po-
ziomie. 

Intensywność wsparcia aktywności 
gospodarczej ludności rolniczej

Struktura inwestycji według programów wdrażanych w podregionach 
W latach 2004-2009 w Oddziale Regionalnym ARiMR w Pozna-

niu zakwalifikowano do finansowania 967 projektów. Największa 
liczba wniosków pochodziła z województw kaliskiego i konińskiego, 
a następnie poznańskiego, co związane było z liczbą gospodarstw 
rolnych i populacją zatrudnionej w nich ludności rolniczej. Względnie 
niewielką liczbę operacji zatwierdzono do finansowania z podregio-
nu pilskiego. Odnotowano różnice w intensywności korzystania ze 
wsparcia inwestycyjnego na rozwój działalności pozarolniczej w po-
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produkcyjnym (do 54 roku życia), aplikowały o pomoc finansową ze 
znacznie większą intensywnością niż osoby w wieku poprodukcyjnym 
oraz najmłodsze. Tylko niewielką część beneficjentów (4,0%) stano-
wili wnioskodawcy w wieku przedemerytalnym oraz do 24 lat (6,5%). 

Analizując strukturę wieku według udostępnionego beneficjen-
tom programu operacyjnego zauważono, że znacznie młodszymi byli 
beneficjenci korzystający z pomocy w ramach PROW. Udziały tych 
beneficjentów w grupie młodszych biorców - do 44 roku życia - były 
wyższe niż w SOP, a starszych - od 45 roku życia - niższe. W zbio-
rowości biorców wsparcia z PROW udział beneficjentów najmłod-
szych był trzykrotnie wyższy niż z SOP, a na przeciwnym biegunie 
skali przeciwnie - w grupie wieku 55 lat i więcej prawie trzykrotnie 
niższy niż w tym drugim programie. W ostatnim okresie udostępnia-
nia wsparcia nastąpił więc wzrost zainteresowania młodych rolników 
programem różnicowanie działalności rolniczej w kierunku nierolni-
czej i zmniejszenie nim osób starszych.

W obu analizowanych okresach zmieniała się też struktura bior-
ców pomocy analizowana według wieku i płci. W okresie funkcjono-
wania PROW wzrosła liczba kobiet w strukturze biorców, a ich udziały 
były tym większe, im wyższy był wiek beneficjentów. Nie dotyczyło 
to jedynie grupy wieku 25-34 lat, w której w programie operacyjnym 
SPO 2004-2006 odsetek kobiet był wyższy niż mężczyzn. W przedzia-
le wieku 55 lat i więcej w tym drugim podokresie kobiety stanowiły 
prawie co drugiego beneficjenta (46,7%). W naborze z 2009 r. naj-
starsze kobiety stanowiły aż 50% beneficjentów. Rozwijanie dzia-
łalności pozarolniczej na obszarach wiejskich traktowane jest jako 
źródło dochodów dla wiejskich kobiet. Można przypuszczać, że zaob-
serwowane zjawisko jest spowodowane trudnościami w znalezieniu 
pracy przez starsze kobiety na rynku pracy. Odnotowano, że wystą-
piło ono przy mniejszej intensywności wnioskowania o wsparcie we 
wskazanym roku analizy.

Ponadto zaobserwowano zróżnicowanie struktury wiekowej 
beneficjentów w poszczególnych podregionach Wielkopolski. Naj-
większa koncentracja beneficjentów młodych (z przedziału 25-35 lat) 
miała miejsce w podregionach leszczyńskim i konińskim, w wieku 
średnim (35-44 lat) w podregionach kaliskim i poznańskim, a naj-
starszych (w wieku 45-54 lat) w podregionie pilskim. W podregionie 
poznańskim obserwuje się też przesunięcie ośrodka koncentracji 
uprawnionych z przedziału 35-44 lat do grupy wieku 25-34 lat. Naj-
młodsi beneficjenci w największym nasileniu występowali w podre-
gionie pilskim, a w najmniejszym - w kaliskim i poznańskim. Z kolei 
najwięcej najstarszych beneficjentów odnotowano w podregionie 
poznańskim, a najmniej w kaliskim. W niewielkim nasileniu wystę-
powali oni w podregionie leszczyńskim i pilskim. Konkludując, wiek 
beneficjentów wykazuje powiązanie z miejscem zamieszkania na 
obszarze Wielkopolski. 

W układzie przestrzennym analizy najwięcej kobiet realizowało 
inwestycje w podregionie pilskim i kaliskim, a najmniej w leszczyń-
skim i konińskim (tabela 4., s. 154). Należy też odnotować, że w la-
tach 2004-2006 w podregionie poznańskim ich udział w strukturze 
beneficjentów był relatywnie wysoki. W obecnym okresie planowa-
nia finansowego UE nastąpiła jednak istotna zmiana struktury bior-
ców ze względu na płeć. W PROW 2007-2013 wysokie udziały kobiet 
w strukturze mają miejsce w podregionie pilskim i konińskim. W tym 
drugim wypadku zaszedł więc przeciwstawny proces do widocznego 
w podregionie poznańskim, gdzie w latach 2004-2006 kobiety miały 

podregionach było zróżnicowane. W podregionie poznańskim naj-
wyższą intensywnością korzystania ze wsparcia odnotowano w po-
wiatach śremskim (23,0 projektów na 1 000 gospodarstw) i średzkim 
(22,6 projektów na 1 000 gospodarstw). Najmniejszą zaś w szamotul-
skim (5,5 projektów na 1 000 gospodarstw). 

W podregionie leszczyńskim w powiecie międzychodzkim 
omawiany wskaźnik wynosił 18,2 projektów na 1000 gospodarstw, 
a w grodziskim 2,5 projektów na 1000 gospodarstw. Skrajne wiel-
kości w rejonie konińskim wynosiły 16,0 i 2,4 projektów na 1 000 
gospodarstw, a w kaliskim 11,6 i 3,1 projektów. 

W badaniach wyznaczono również wskaźniki zróżnicowania in-
tensywności wsparcia projektów inwestycyjnych dla omawianego 
działania. Można je obliczyć dla poziomu regionu i podregionów, 
przy czym w pierwszym wypadku do tego celu można użyć miar in-
tensywności wsparcia w podregionach albo w powiatach, w drugim 
zaś tylko w powiatach.

Zróżnicowanie intensywności wspierania projektów inwesty-
cyjnych mierzone miarą intensywności korzystania ze wsparcia 
w podregionach nie było duże, gdyż wynosiło tylko 0,9. Analizo-
wane w powiatach było wielokrotnie większe i kształtowało się na 
poziomie 8,6. 

Zróżnicowanie intensywności wspierania projektów inwestycyj-
nych w poszczególnych podregionach wahało się zaś w granicach 1,6 
(w podregionie pilskim) do 7,3 (w leszczyńskim). Znaczne różnice tej 
cechy występowały też w podregionie konińskim (6,6 razy). Powia-
tami realizującymi najwięcej projektów na 1000 gospodarstw były 
Śrem, Środa, Międzychód, Gniezno, Września i Krotoszyn. Najmniej-
szą intensywność wsparcia inwestycji nierolniczych odnotowano 
w powiatach: Turek, Grodzisk Wlkp., Kępno, Rawicz i Koło.

Na tym poziomie analiz trudno jednak ustalić przyczyny zróż-
nicowania zainteresowania potencjalnych beneficjentów (osób 
uprawnionych do udziału w działaniu) w realizacji inwestycji poza-
rolniczych. Duże znaczenie ma w tym wypadku kapitał ludzki. Jego 
stan (jakość) uwarunkowana jest czynnikami kulturowymi, cywili-
zacyjnymi (urbanizacja, uprzemysłowienie, rozwój infrastruktury). 
Jednak za stan zainteresowania ludności rolniczej omawianym dzia-
łaniem odpowiedzialność ponoszą także powiatowe władze samo-
rządowe i jakość polityk lokalnych, związanych z promocją rozwoju 
obszarów wiejskich.

Struktura działań inwestycyjnych według wieku i płci beneficjenta
Płeć beneficjenta nie stanowi bariery dostępu do finansowa-

nia operacji. Formalnie uprawnionymi do pomocy są zarówno męż-
czyźni, jak i kobiety. Jednak wskazana cecha osobowa determinuje 
absorpcję środków finansowych analizowanego działania. W latach 
2004-2009 beneficjentami było tylko 27,6% kobiet (tabela 3., s. 154). 
Za zjawisko pozytywne należy uznać jednak wzrost odsetka kobiet 
wśród beneficjentów w okresie wdrażania PROW 2007-2013 w sto-
sunku do czasu udostępniania rolnikom programu SPO 2004-2006. 

W latach 2004-2009 struktura beneficjentów, analizowana we-
dług wieku, wykazywała pozytywne tendencje. Udziały beneficjen-
tów, po wzroście w przedziale wieku 25-34 lat, w stosunku do grupy 
wieku „do 24 lat”, silnie wzrosły, a następnie w kolejnych przedzia-
łach malały. Największe zainteresowanie omawianym działaniem 
wykazywali więc rolnicy w wieku 25-34 lat. Stanowili oni jedną trze-
cią wszystkich beneficjentów. Generalnie jednak, osoby w wieku 
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operacji), a następnie przetwórstwo produktów rolnych (75,0% pod-
pisanych umów w latach 2008-2008). Wnioskodawcy przenieśli więc 
swoje preferencje z usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa 
oraz z wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy na rzecz 
usług turystycznych i wypoczynkowych oraz na inwestycje w prze-
twórstwo produktów rolnych. 

Badania w poszczególnych okresach pokazują też zmienne za-
interesowane beneficjentów wspieranymi w inwestycjami. Zagad-
nienie to przeanalizowano w odniesieniu do okresu funkcjonowania 
Sektorowego SPO 2004-2006 i PROW 2007-2013, a w ich ramach 
w konkretnych latach naboru wniosków. Przypomnijmy, łącznie 
63,3% operacji było finansowanych w ramach SOP 2004-2006, a po-
została część (36,7%) z PROW 2007-2013. W tym pierwszym okresie 
największą akceptację cieszyły się główne: wytwarzanie materiałów 
energetycznych z biomasy (81,8% operacji) i usługi dla gospodarstw 
rolnych lub leśnictwa (76,5% przypadków). Najmniejsze uznanie 
miały zaś rzemiosło lub rękodzielnictwo (28,6% operacji) i usługi 
z zakresu turystyki i wypoczynku (51,4% podpisanych umów). 

Porównując strukturę udostępnionych wnioskodawcom kate-
gorii głównych w obu podokresach okazuje się, że w latach 2008-
2009 wzrosło zainteresowanie mieszkańców wsi usługami dla go-
spodarstw rolnych lub leśnictwa oraz wytwarzaniem materiałów 
energetycznych. Zmalało zaś usługami bytowymi dla mieszkańców 
wsi i turystycznymi. W tym pierwszym okresie właśnie te ostatnie 
miały największą akceptację potencjalnych biorców, a także rzemio-
sło i rękodzielnictwo. Z ekonomicznego punktu widzenia spadek za-
interesowania wnioskodawców działalnością na rzecz mieszkańców 
wsi nie jest zjawiskiem korzystnym dla rozwoju obszarów wiejskich. 
Wskazuje też, że obszary wiejskie nie są przestrzenią atrakcyjną do 
realizacji inwestycji nie związanych z rolnictwem. 

W poszczególnych podregionach odnotowano zróżnicowane 
nasilenie korzystania z głównych kategorii operacji finansowanych 
z PROW 2008-2009 (tabela 6., s. 155). W podregionach kaliskim 
oraz poznańskim największa liczba podpisanych przez Agencję 
umów dotyczyła usług dla gospodarstw rolnych oraz bytowych dla 
mieszkańców wsi. W obu podregionach, a szczególnie w poznań-
skim, odnotowano też znaczne nasilenie operacji z zakresu rzemio-
sła i rękodzielnictwa. W podregionie konińskim najwięcej umów 
podpisano na realizację tych drugich (usług bytowych), a następnie 
tych pierwszych (usług dla gospodarstw). W podregionach leszczyń-
skim i pilskim najwięcej umów podpisano na inwestycje związane ze 
świadczeniem usług dla gospodarstw oraz z usługami turystycznymi. 
Jednak w tym drugim z wymienionych podregionów relatywnie czę-
sto podejmowano inwestycje w zakresie wytwarzania materiałów 
energetycznych. Uwarunkowania gospodarcze oraz przyrodnicze 
determinują więc rodzaj realizowanych inwestycji. 

Przyjmując za główne kryterium analizy rozkład poszczególnych 
kategorii operacji w przestrzeni gospodarczej okazuje się, że usługi 
dla gospodarstw rolnych, usługi turystyczne, wytwarzanie mate-
riałów energetycznych najczęściej były realizowane w podregionie 
kaliskim, a następnie w konińskim. Operacje z zakresu przetwórstwa 
rolno-spożywczego najczęściej były zaś wdrażane w podregionie ka-
liskim i leszczyńskim. Usługi na rzecz mieszkańców wsi - odwrotnie 
- najczęściej były realizowane w podregionie konińskim, a następ-
nie - w kaliskim. Odmiennie na tym tle przedstawia się sytuacja 
z projektami dotyczącymi rzemiosła i rękodzielnictwa, wspieranymi 

niewielkie udziały w strukturze biorców. Cecha płci różnicuje więc 
strukturę beneficjentów w podregionach. O ile wnioskodawczynie 
generalnie cechowały się wiekiem średnim i starszym, to w latach 
2008-2009 w podregionie poznańskim kobiety najmłodsze (w wieku 
do 24 lat) stanowiły aż 42,5% wszystkich wnioskodawców, a w pil-
skim w wieku 35-44 lat - 40,0%. Można założyć, że jest to nowy kie-
runek zmian struktury beneficjentów. Młode dobrze wykształcone 
kobiety mogą w najbliższych latach odgrywać coraz większą rolę 
w rozwijaniu działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Struktura kategorii głównych projektów 
inwestycyjnych 

Istotną kwestią z poznawczego punktu widzenia jest udzielnie 
odpowiedzi na pytanie, jaka jest struktura realizowanych inwestycji 
według głównych kategorii projektów? Odpowiedź na nie ukazu-
je proces różnicowania, a więc wzbogacania aktywności gospo-
darczej na obszarach wiejskich o nowe formy działalności. Ważna 
jest bowiem nie tylko sama liczba realizowanych inwestycji, ale ich 
różnorodność, nowoczesność wdrażanych do praktyki technologii, 
zatrudnianie nowych pracowników i skala działalności produkcyjnej 
bądź usługowej.

Z przeprowadzonych analiz wynika, iż wdrażane inwestycje do-
tyczyły przede wszystkim różnych form usług. Projekty te stanowiły 
w analizowanej zbiorowości 93,8% wszystkich operacji zakwalifiko-
wanych do finansowania, a pozostałe - 6,2% (tabela 5., s. 154). Nie-
wielkie znaczenie miała, odwołując się do PKD aktywność wytwór-
cza (przetwórstwo rolno-spożywcze oraz wytwarzanie materiałów 
energetycznych) - 3,3% operacji, a także rzemiosło lub rękodzielnic-
two - 2,9% wszystkich inwestycji. 

Główne kategorie usług podzielono na adresowane do go-
spodarstw rolnych lub leśnictwa, kierowane do mieszkańców ob-
szarów wiejskich oraz związane z turystyką i wypoczynkiem. Naj-
większe znaczenie spośród wyodrębnionych grup miały usługi dla 
gospodarstw rolnych lub leśnictwa, stanowiące 39,2% wszystkich 
finansowanych z omawianego działania projektów inwestycjach, 
a następnie usługi na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich (29,5% 
udziału). Jedna czwarta wszystkich inwestycji o charakterze usługo-
wym była związana z turystyką i wypoczynkiem. 

Jak zaznaczono, niewielkie znaczenie wśród realizowanych 
operacji miały inwestycje z zakresu działalności wytwórczej i prze-
twórczej. Na obszarach wiejskich dotyczyły one wytwarzania mate-
riałów energetycznych z biomasy, przetwarzania produktów rolnych, 
a także rzemiosła i rękodzielnictwa. Największą rolę w omawianej 
grupie miała ta ostatnia kategoria (2,9% wszystkich przypadków), 
a najmniejsze - przetwarzanie produktów rolnych (1,0%). Wytwarza-
nie materiałów energetycznych z biomasy nie znajdowało zaś wielu 
zainteresowanych. Można więc twierdzić, że realizowane w Wielko-
polsce inwestycje dotyczyły funkcjonowania szeroko rozumianych 
sektorów rolnictwa i leśnictwa. 

Powstaje pytanie, jak kształtowało się przedmiotowe (rodza-
jowe) zainteresowanie inwestycjami w układzie czasowym analizy 
(w latach 2004-2006 i 2008-2009)? Badania pokazują, iż w obu 
okresach zmieniały się preferencje wnioskodawców. W latach 2008-
2009 największym zainteresowaniem cieszyły się usługi związane 
z turystyką i wypoczynkiem (68,0% zatwierdzonych do finansowania 
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realizujących operacje w zakresie handlu hurtowego i detalicznego 
oraz usług turystycznych. Najmniej wśród wdrażających projekty do-
tyczące rzemiosła i rękodzielnictwa. Kobiety w niewielkiej liczbie (oko-
ło 20,0%) realizowały też projekty z zakresu usług dla gospodarstw 
rolnych, usług dla ludności i przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Analiza pokazuje znaczne zróżnicowanie odsetka kobiet wśród 
beneficjentów poszczególnych kategorii głównych w podregionach, 
z tym jednak, że w tej analizie wszystkie operacje należy podzielić 
na 2 grupy; na te o istotnym znaczeniu gospodarczym i nie zyskujące 
akceptacji adresatów działania. W tej pierwszej grupie największe 
różnice udziałów kobiet w podregionach obserwowano w kategorii 
„Usługi dla gospodarstw rolnych” (w zakresie od 9,4% do 25,5%). 
Znaczne zróżnicowanie badanej cechy dotyczyło także usług tu-
rystycznych i usług dla ludności. Natomiast w wypadku kategorii 
o mniejszym znaczeniu dla gospodarki (wytwarzanie energii, prze-
twórstwo, rzemiosło i handel) kobiety realizowały od 0 do 100,0% 
operacji, przy czym trudno jest wskazać regułę rządząca tymi wy-
borami. Przykładowo można podać, że w podregionie poznańskim 
kobiety w 100,0% realizowały projekty z zakresu handlu, w leszczyń-
skim z zakresu rzemiosła, a w pilskim przetwórstwa. Jednocześnie 
w pierwszym wypadku kobiety nie podejmowały operacji w podre-
gionach konińskim, leszczyńskim i pilskim, w drugim zaś - w koniń-
skim, natomiast w przypadku trzecim – w konińskim i leszczyńskim. 

Status beneficjenta, płeć, wiek 
oraz czas wnioskowania o finasowanie

Informacje zawarte we wnioskach składanych w ramach PROW 
2007-2013 pozwalają na obserwację beneficjentów według statusu 
danej osoby w gospodarstwie rolnym. Według tego kryterium popu-
lację biorców można podzielić na domowników, małżonków rolników 
i samych rolników. Najbardziej liczebną grupą biorców byli rolnicy, 
stanowiący blisko cztery piąte wszystkich beneficjentów, a najmniej 
liczną domownicy. Tych ostatnich w całej zbiorowości biorców pomo-
cy było tylko 4,9%, a małżonków 15,7% (tabela 7., s. 157).

Płeć beneficjenta omawianego działaniu, analizowana według 
jego statusu w gospodarstwie, w dużym stopniu determinuje in-
tensywność korzystania ze wsparcia finansowego. Kobiety w całej 
populacji biorców stanowiły 29,1%. W zbiorowości domowników 
było ich 33,3%, rolników - 19,3%, a małżonków rolników - 77,1%. 
Przyjmując jako główne kryterium analizy płeć biorcy okazuje się, że 
w zbiorowości mężczyzn rolnicy stanowiły 90,3%, domownicy 4,6%, 
a małżonkowie 5,1%. W grupie kobiet rolników było już tylko 52,8%, 
domowników - 5,6%, a małżonków 52,8%. 

Okazuje się zarazem, że kobiety wśród domowników stanowiły 
33,3%, małżonków 77,1%, a rolników 19,3%. Status beneficjentów 
w gospodarstwie jest więc silnie skorelowany z płcią osoby, a głów-
nie zjawisko to dotyczy małżonków i domowników. Kobiety stanowią 
też zdecydowaną mniejszość w zbiorowości rolników. 

Struktura biorców pomocy według statusu osoby w gospodar-
stwie w obu naborach wniosków o pomoc w latach 2008-2009 była 
podobna. Jednak w drugim z analizowanych lat nastąpiło podwoje-
nie udziału kobiet wśród domowników, w grupie małżonków odse-
tek kobiet zmalał o 6,7%, a w zbiorowości rolników - o 5,3%. Kobie-
ty rolnicy i kobiety małżonki w 2009 r. cechowały się więc większą 
pasywnością w pozyskiwaniu środków niż mężczyźni z tych grup. 

finansowo głównie w podregionach poznańskim i kaliskim. Bada-
no również proces koncentracji regionalnej dla kategorii głównych 
operacji, zaobserwowany dla inwestycji w zakresie wytwarzania ma-
teriałów energetycznych oraz rzemiosła i rękodzielnictwa. Pierwsze 
były skoncentrowane głównie w podregionach kaliskim i poznański, 
drugie zaś przeciwnie - w poznańskim i kaliskim (tabela 6a, 6b., 155).

W celu dokładniejszej analizy częstotliwości finansowania 
poszczególnych inwestycji w latach 2008-2009 (według aktualnie 
stosowanego podziału na kategorie główne), przeprowadzono od-
rębną analizę ich rozkładu w podregionach. Badania pokazują, że 
blisko połowa projektów (47,8%) dotyczyła usług dla gospodarstw 
rolnych, a co piąty beneficjent (20,4%) inwestował w usługi tury-
styczne. Mniejsze znaczenie w tym okresie miały usługi dla ludności 
oraz roboty i usługi budowlane (tabela 6c., s. 156).

W wyodrębnionych podregionach struktura kategorii głównych 
kształtowała się podobnie do występującej w całej Wielkopolsce. 
Aczkolwiek w podregionach pilskim i poznańskim udziały usług dla 
gospodarstw oraz usług turystycznych były znacznie większe niż 
w pozostałych. W podregionie poznańskim częściej niż w innych 
(poza kaliskim) beneficjenci podejmowali inwestycje w zakresie 
rzemiosła i rękodzielnictwa, a w pilskim w zakresie wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych, a także przetwórstwa. W tym ostat-
nim podregionie beneficjenci wyjątkowo nie doceniali rzemiosła 
i rękodzielnictwa, handlu hurtowego i detalicznego, a także usług 
dla ludności. Jest to jednak zrozumiałe, jeżeli pod uwagę wziąć roz-
proszenie ludności wiejskiej na obszarze tego podregionu. W rejonie 
poznańskim uznaniem rolników nie cieszyły się inwestycje w prze-
twórstwo rolno-spożywcze, a także wytwarzanie energii i handel.

Podregion leszczyński cechował się najbardziej zbliżoną do 
występującej w całej Wielkopolsce strukturą kategorii głównych. 
Aczkolwiek zrealizowano w nim ponadprzeciętną liczbę inwestycji 
kategorii „pozostałe usługi gospodarcze”.

W podregionie kaliskim częściej niż na innych rejonach realizo-
wano inwestycje z zakresu rzemiosła i rękodzielnictwa, handlu hurto-
wego i detalicznego, a także usług dla ludności. Mniejsze znaczenie 
miały zaś operacje związane z robotami i usługami budowlanymi. 

W podregionie konińskim te ostatnie projekty częściej wdra-
żano niż w innych rejonach Wielkopolski. Relatywnie często inwe-
stowano też tam w usługi dla ludności. Brakowało zaś inwestycji 
w przetwórstwo, a także w rzemiosło i rękodzielnictwo. Tak więc 
poszczególne podregiony różnią się znacznie od siebie strukturą re-
alizowanych inwestycji. 

Analizując rozkład kategorii inwestycji w podregionach okazuje 
się, że blisko jedna trzecia operacji została zrealizowana w podregio-
nie kaliskim (29,4%), a ponad połowa (53,9%) w podregionach kali-
skim i konińskim (tabela 6d., s. 156). W obu podregionach ulokowa-
no zdecydowaną większość projektów inwestycyjnych. Aczkolwiek 
przetwórstwo, oprócz podregionu kaliskiego, często rozwijane też 
było w podregionach leszczyńskim i pilskim. Rzemiosło i rękodziel-
nictwo, a także roboty i usługi budowlane, oprócz kaliskiego, były 
wspierane finansowo także w podregionie poznańskim.

Warto zauważyć, że kobiety zrealizowały 27,6% projektów. Było 
ich najwięcej wśród beneficjentów w podregionie pilskim, a naj-
mniej w leszczyńskim (tabela 6e., 6f, s. 156). Czynnikiem różnicują-
cym płeć beneficjentów jest rodzaj podejmowanej działalności (ka-
tegoria główna projektu). Najwięcej kobiet było wśród inwestorów 
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2004-2006 odnotowano 22, a w latach 2008-2009 - tylko jedną (ta-
bela 9., s. 157). Ponadto, tylko 7 beneficjentów pochodziło spoza 
Wielkopolski (z województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego 
i lubuskiego). Zjawisko to nie miało więc większego znaczenia eko-
nomicznego i społecznego. Z większą intensywnością występowało 
też w latach 2004-2006. 

Po uwzględnieniu w analizie napływu inwestycji spoza Wielko-
polski i z miast na prawach powiatu, nie zauważono przepływu in-
westycji pomiędzy powiatami ziemskimi. Beneficjenci realizują więc 
inwestycje w powiatach zamieszkania. Można więc wnioskować, że 
powołane do istnienia w roku 1998 r. jednostki administracyjne, 
stanowią zwarte struktury społeczno-ekonomiczne. Główną przy-
czyną występowania tego zjawiska są też przede wszystkim niskie 
zasoby kapitałowe beneficjentów realizujących projekty inwestycyj-
ne, nie pozwalające na ekspansję gospodarczą na obszary innych 
jednostek administracyjnych, niewielkie kwoty wsparcia, a także 
mała ruchliwość inwestycyjna mieszkańców wsi. Środki pomocowe 
nie płyną do obszaru optymalnej ich alokacji, a są przyciągane na 
obszar zamieszkania beneficjentów wykazujących inicjatywę inwe-
stycyjną. Tę ostatnią przyczynę potwierdza obserwacja wskazująca, 
że beneficjentami realizującymi inwestycje poza miejscem swojego 
zamieszkania byli w latach 2004-2006 wyłącznie mieszkańcy mia-
sta Poznania. Po prawnym ograniczeniu im możliwości aplikowania 
o pomoc w latach 2007-2013 ich przepływ na obszar innych powia-
tów całkowicie ustał.

W układzie analizy według podregionów, największy napływ 
inwestycji na teren powiatów ziemskich dotyczył podregionu ko-
nińskiego (6,8% operacji), a następnie leszczyńskiego i poznańskie-
go (po 4,5% operacji). Najmniejsza liczba inwestorów zewnętrznych 
zrealizowała zaś projekty inwestycyjne w pilskim (1,7% operacji) 
i kaliskim (2,4% operacji). Abstrahując od podziału danego obszaru 
geograficznego na powiaty grodzkie i ziemskie (analizując łącznie 
operacje w danym powiecie ziemskim i grodzkim) zidentyfikowano 
inny obraz napływu inwestycji (tabela 10., s. 157). Generalnie, na 
obszar poszczególnych podregionów napłynęło mniej inwestycji, 
niż w poprzednio omówionym układzie analizy, a z części podregio-
nów nastąpił ich odpływ. Najwięcej inwestycji napłynęło na obszar 
podregionu konińskiego, natomiast w podregionach poznańskim 
i leszczyńskim zaobserwowano ich spadek.

Wnioski

W badanym okresie zaobserwowano zmiany częstotliwości 
wspierania inwestycji na obszarach wiejskich Wielkopolski w ukła-
dzie przestrzennym województwa. W okresie realizacji SOP 2004-
2006 najwięcej inwestycji finansowano w podregionie konińskim, 
a następnie w poznańskiego i kaliskim. W latach 2008-2009 najwięk-
sze nasilenie wsparcia odnotowano w rejonach kaliskim, konińskim, 
mniejsze w poznańskim i leszczyńskim, a najmniejsze w pilskim. 

W Wielkopolsce w latach 2004-20010 przeciętnie było wspie-
rane 8 na 1000 gospodarstw uprawnionych do jednolitej płatności 
obszarowej. W okresie funkcjonowania PROW 2007-2013 wskaź-
nik ten wynosił tylko 5,1. Największa częstotliwość wspierania in-
westycji w układzie przestrzennym w obu okresach miała miejsce 
w podregionie poznańskim i pilskim, a najmniejsza w konińskim 
i leszczyńskim. 

Zjawisko można by uznać za pozytywne, gdyby w drugim naborze 
wniosków nie nastąpiło zmniejszenie liczby domowników ubiega-
jących o pomoc. Ten relatywny wzrost udziału kobiet w zbiorowo-
ści biorców został więc w 2009 r. spowodowany w jakimś stopniu 
realnym zmniejszeniem zainteresowania omawianym działaniem 
domowników mężczyzn. 

W analizowanej zbiorowości maleje odsetek rolników wraz ze 
wzrostem wieku biorców, z tym jednak, że najbardziej wyraźnie zja-
wisko to występuje w grupie wieku powyżej 55 lat (tabela 8., s. 157).

Podobnie, ale w większym nasileniu maleją udziały domow-
ników wraz ze wzrostem wieku biorców. Jednak w tym wypadku 
ich odsetek znacząco rośnie w przedziale najstarszych beneficjen-
tów. Odwrotną tendencję zaobserwowano w zbiorowości małżon-
ków, których udziały w przedziale wieku do 24 lat były niewielkie. 
Ich odsetki rosły następnie w kolejnych grupach wieku, by zmaleć 
w ostatnim przedziale tej cechy. Zaobserwowana sytuacja w wypad-
ku najmłodszych małżonków - w zdecydowanej większości kobiet - 
spowodowana jest wypełnianiem przez nie funkcji prokreacyjnych, 
a w wieku powyżej 55 lat - realizacją funkcji opiekuńczych nad ko-
lejnymi pokoleniami mieszkańców wsi. Na taki stan rzeczy wpływają 
też uwarunkowania kulturowe - młodszy wiek dezaktywacji zawo-
dowej kobiet.

Przepływy kapitału inwestycyjnego pomiędzy jed-
nostkami administracji samorządowej

Na zakończenie analizy można postawić pytanie, czy w podda-
nym badaniom działaniu zachodzi zjawisko przepływu beneficjen-
tów (migracji inwestycyjnej) z jednych obszarów na inne. Stawiając 
problem inaczej, czy osoby uprawnione do wsparcia z analizowa-
nego działania, zamieszkałe w jednej jednostce, realizują projekty 
inwestycyjne w innych jednostkach podziału administracyjnego kra-
ju? Na udzielenie odpowiedzi na to pytanie pozwalają informacje 
zawarte we wnioskach, dotyczące zarówno miejsca zamieszkania 
beneficjenta, jak i miejsca realizacji inwestycji. Można więc obser-
wować przepływ kapitału z obszaru jednych jednostek administra-
cyjnych do innych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zjawisko 
realizacji inwestycji poza miejscem zamieszkania beneficjenta wy-
stępowało, jednak nie miało ono wielkiego znaczenie, a ponadto 
było ograniczone czasowo.

Teoretycznie napływ inwestycji finansowanych z PROW 207-
20013 na obszar danego powiatu może mieć potrójny charakter. 
Beneficjent może pochodzić spoza obszaru regionu (w tym wypad-
ku spoza Wielkopolski), z innego powiatu Wielkopolski (grodzkiego, 
ziemskiego) niż miejsce jego zamieszkania, względnie może zamiesz-
kiwać miasto wyodrębnione jako odrębna jednostka administracyj-
na (powiat grodzki), ale leżące w ujęciu geograficznym w granicach 
powiatu ziemskiego. 

Dyskutowaną kwestię przebadano w dwóch układach analizy, 
w ujęciu powiatów grodzkich i ziemskich oraz bez uwzględnienia 
podziału na te jednostki, traktując łączny obszar powiatu ziemskiego 
i grodzkiego jako jedną jednostkę badawczą. W pierwszym ujęciu 
badania pokazały, że największe znaczenie w finansowaniu inwesty-
cji na obszarach wsi miał napływ beneficjentów z miast o statusie 
powiatów grodzkich (leżących w znaczeniu geograficznym na obsza-
rze powiatów ziemskich). Takich sytuacji w Wielkopolsce w latach 
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Osoby w wieku produkcyjnym (do 54 roku życia) aplikowały 
o pomoc finansową ze znacznie większą intensywnością niż osoby 
w wieku poprodukcyjnym oraz najmłodsze. Największe zaintereso-
wanie omawianym działaniem wykazywali zaś rolnicy w wieku 25-34 
lat. W latach 2008-2009 obserwowano też wzrost zainteresowania 
działaniem rolników najmłodszych, a zmniejszenie starszych.

Realizowane w Wielkopolsce inwestycje dotyczyły funkcjono-
wania szeroko rozumianych sektorów rolnictwa i leśnictwa. Nie-
wielkie znaczenie wśród realizowanych operacji miały inwestycje 
z zakresu działalności wytwórczej i przetwórczej. 

W obu okresach analizy występowało zróżnicowane podejmo-
wanymi operacjami. W latach 2008-2009 beneficjenci przenieśli 
swoje preferencje z usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa 
oraz z wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy na rzecz 
usług turystycznych i wypoczynkowych oraz na inwestycje w prze-
twórstwo produktów rolnych (sektor rolno-spożywczy).

Miejsce zamieszkania na obszarze Wielkopolski jest znaczącym 
czynnikiem różnicowania wieku beneficjentów. Uwarunkowania go-
spodarcze oraz przyrodnicze determinują więc rodzaj realizowanych 
inwestycji. Poszczególne podregiony różnią się znacznie od siebie 
strukturą realizowanych inwestycji. Obszary wiejskie nie są jednak 
przestrzenią atrakcyjną do realizacji inwestycji nie związanych z rol-
nictwem. 

Blisko połowa projektów (47,8%) dotyczyła usług dla gospo-
darstw rolnych, a co piąty beneficjent (20,4%) inwestował w usługi 
turystyczne. Mniejsze znaczenie w tym okresie miały usługi dla lud-
ności oraz roboty i usługi budowlane. 

Zjawisko realizacji inwestycji poza powiatem zamieszkania be-
neficjenta miało niewielkie znaczenie i było ograniczone czasowo. 
Pewną rolę w realizacji inwestycji na obszarach wiejskich miał na-
pływ beneficjentów z miast o statusie powiatów grodzkich, leżących 
w znaczeniu geograficznym na obszarze powiatów ziemskich. Nie 
zauważono zaś przepływu inwestycji pomiędzy powiatami ziemski-
mi, czego główną przyczyną były przede wszystkim niskie zasoby 
kapitałowe beneficjentów realizujących projekty inwestycyjne, nie 
pozwalające na ekspansję gospodarczą na obszary innych jednostek 
administracyjnych, a także mała ruchliwość inwestycyjna mieszkań-
ców wsi. Środki pomocowe nie płyną do obszaru optymalnej ich 
alokacji, a są przyciągane na obszar zamieszkania beneficjentów 
wykazujących inicjatywę inwestycyjną. 

Zainteresowanie beneficjentów wsparciem w podregionach, 
a także w powiatach było zróżnicowane. Najwyższą intensywność 
wspierania operacji odnotowano w powiatach śremskim (23,0 pro-
jektów na 1000 gospodarstw) i średzkim (22,6 projektów na 1000 
gospodarstw); najmniejszą zaś w tureckim (2,4 projekty na 1000 
gospodarstw), grodziskim (2,5 projektów na 1000 gospodarstw)                   
i kaliskim 3,1 projekty na 1000 gospodarstw). 

Zróżnicowanie intensywności wspierania projektów inwesty-
cyjnych mierzone miarą intensywności korzystania ze wsparcia 
w podregionach nie było duże i wynosiło tylko 0,9. Jej nasilenie po-
między powiatami było wielokrotnie większe i kształtowało się na 
poziomie 8,6. Cecha ta w poszczególnych podregionach wahała się 
zaś w granicach 1,6 (w podregionie pilskim) do 7,3 (w leszczyńskim). 

Powiatami realizującymi najwięcej projektów na 1000 gospo-
darstw były Śrem, Środa, Międzychód, Gniezno, Września i Kroto-
szyn. Najmniejszą intensywność wsparcia inwestycji nierolniczych 
odnotowano w powiatach Turek, Grodzisk Wlkp., Kępno i Rawicz.

Duże znaczenie dla intensywności absorpcji środków w ukła-
dzie przestrzennym analizy miały zasoby kapitału ludzkiego. Jego 
stan (jakość) uwarunkowany jest czynnikami kulturowymi, cywili-
zacyjnymi (urbanizacja, uprzemysłowienie, rozwój infrastruktury), 
a także lokalną polityką samorządową i polityką rozwoju obszarów 
wiejskich.

Status beneficjenta w gospodarstwie jest silnie skorelowany 
z płcią osoby. Kobiety dominują w zbiorowości małżonków i domow-
ników, a stanowią zdecydowaną mniejszość w zbiorowości rolników. 

Strukturę przedsiębiorców realizujących inwestycje w podre-
gionach różnicuje płeć beneficjenta. Cecha ta, analizowana według 
statusu beneficjenta w gospodarstwie, w dużym stopniu determinu-
je intensywność korzystania ze wsparcia finansowego. 

Udział kobiet były tym większy, im wyższy był wiek beneficjen-
tów. Zjawiskiem pozytywnym był wzrost udziału kobiet wśród be-
neficjentów w okresie wdrażania PROW 2007-2013 w stosunku do 
czasu udostępniania rolnikom programu SPO 2004-2006. Najwięcej 
kobiet było wśród inwestorów realizujących operacje w zakresie 
handlu hurtowego i detalicznego oraz usług turystycznych. 

Rozwijanie działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich 
może więc stanowić źródło dochodów dla kobiet wiejskich. W naj-
bliższych latach młode dobrze wykształcone wnioskodawczynie 
mogą odgrywać coraz większą rolę w rozwijaniu działalności gospo-
darczej na obszarach wiejskich.

Spis Tabel

Tabela 1. Struktura operacji skierowanych do finansowania w latach 2004-2009 w wyodrębnionych okresach badań według podregionów (w %)

Podregion 2004-
2006

2008-2009
Razem

Udziały operacji zakwalifikowanych do finansowania

2008 2009 Razem SOP w ogólnej liczbie projektów w 2008 r. w projektach PROW

Kaliski 20,3 31,9 25,7 29,4 26,1 28,6 65,0
Koniński 28,5 24,8 24,1 24,5 26,0 40,2 60,7

Leszczyński 16,9 16,1 18,0 16,8 16,9 36,8 57,3
Pilski 13,5 9,8 13,5 11,3 12,1 41,0 52,2

Poznański 20,8 17,4 18,8 18,0 19,0 40,2 58,2
Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 36,7 60,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pierwotnych (wnioski i decyzje w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
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Tabela 2. Intensywność wspierania inwestycji z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej PROW 2007-2013”

Podregion
Liczba gospodarstw w tys. Dynamika; rok 

poprzedni = 100 Realizowane projekty Liczba projektów na 
1000 gospodarstw

2008 2009 2010 2009 2010 SPO PROW razem Razem PROW
Kaliski 34,7 34,5 21,8 -0,6 -36,9 72 180 252 7,3 5,2

Koniński 36,9 36,6 27,5 -0,9 -24,7 101 150 251 6,9 4,1
Leszczyński 22,9 22,7 10,0 -0,6 -56,1 60 103 163 7,2 4,5

Pilska 13,2 13,1 3,4 -0,8 -74,1 48 69 117 8,9 5,3
Poznański 14,3 14,1 7,2 -1,0 -48,8 74 110 184 13,0 7,8

Razem 122,0 121,1 69,9 -0,7 -42,3 355 612 967 8,0 5,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Systemu Informacji Zarządczej ARiMR. 

Tabela 3.Struktura beneficjentów działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” według programu operacyjnego oraz wieku i płci 
beneficjentów

Działanie / płeć beneficjenta < 24 25-34 35-44 45-54 > 55 Razem
SPO 2004-2006 2,9 29,8 29,4 30,9 6,6 100,0

PROW 2007-2013 8,5 35,0 31,2 22,9 2,5 100,0
Razem 6,5 33,1 30,7 25,8 4,0 100,0

- mężczyzna 7,8 35,0 29,6 23,5 4,1 100,0
- kobieta 3,8 29,5 33,0 29,5 4,2 100,0

Udziały kobiet (w %) w zbiorowości biorców pomocy z:
SPO 2004-2006 10,0 25,2 25,2 27,1 17,4 24,9

PROW 2007-2013 17,3 24,3 31,9 35,0 46,7 29,1
Razem 16,1 24,6 29,6 31,6 28,9 27,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”.

Tabela 4. Struktura beneficjentów działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” według programu operacyjnego oraz wieku i płci 
beneficjentów

Podregion > 24 25-34 35-44 45-54 > 55 Razem
Kaliski 4,8 32,3 40,2 20,7 2,0 100,0

Koniński 7,2 34,0 26,8 28,0 4,0 100,0
Leszczyński 4,9 39,5 29,6 22,8 3,1 100,0

Pilski 14,2 28,3 19,5 34,5 3,5 100,0
Poznański 4,4 30,2 30,8 26,9 7,7 100,0

Razem 6,5 33,1 30,7 25,8 4,0 100,0
Udziały kobiet (w %) w zbiorowości biorców pomocy z:

Kaliski 16,7 23,5 33,7 28,8 20,0 28,3
Koniński 16,7 22,4 25,4 35,7 50,0 27,6

Leszczyński 0,0 21,9 29,2 27,0 20,0 24,1
Pilski 12,5 34,4 27,3 43,6 25,0 32,7

Poznański 37,5 27,3 28,6 22,4 21,4 26,4
Razem 16,1 24,6 29,6 31,6 28,9 27,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej.

Tabela 5. Struktura realizowanych w latach 2004-2009 operacji według głównych kategorii projektów i terminu naboru wniosków do finansowania (w %)

Kategoria główna projektu 2004-
2006

2008-2009
Ogółem

Udziały operacji w całości z lat:

2008 2009 razem 2004-2006 2008

Usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa 25,1 42,0 55,5 47,4 39,2 76,5 53,1
Usługi na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich 33,2 29,7 23,7 27,3 29,5 58,6 65,3

Usługi związane z turystyką i wypoczynkiem 33,2 23,2 16,3 20,4 25,1 51,4 68,0
Wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy 1,1 3,0 2,9 2,9 2,3 81,8 61,1

Przetwórstwo produktów rolnych 1,7 0,8 0,4 0,7 1,0 60,0 75,0
Rzemiosło lub rękodzielnictwo 5,6 1,4 1,2 1,3 2,9 28,6 62,5

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 63,3 60,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”.
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Tabela 6. Struktura operacji zakwalifikowanych do finansowania w latach 2008-2009 w podregionach według głównych kategorii realizowanych inwestycji

Podregion Usługi 
gospodarcze

Usługi na rzecz 
mieszkańców 

obszarów wiejskich

Usługi 
turystyczne

Wytwarzanie 
materiałów 

energetycznych
Przetwórstwo Rzemiosło 

i rękodzielnictwo Razem

Kaliski 36,9 31,0 24,2 3,2 1,2 3,6 100,0
Koniński 33,5 40,6 20,3 2,8 0,8 2,0 100,0

Leszczyński 40,5 26,4 28,8 1,8 1,8 0,6 100,0
Pilski 47,0 10,3 35,9 3,4 0,9 2,6 100,0

Poznański 44,0 27,2 22,8 0,0 0,5 5,4 100,0
Razem 39,2 29,5 25,1 2,3 1,0 2,9 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej.

Tabela 6a. Udziały operacji zakwalifikowanych do finansowania w latach 2004-2006 w ogólnej liczbie projektów realizowanych w latach 2004-2009 
w podregionach według kategorii głównych projektów

Podregion
Usługi 

gospodarcze

Usługi na rzecz 
mieszkańców 

obszarów wiejskich

Usługi 
turystyczne

Wytwarzanie 
materiałów 

energetycznych
Przetwórstwo Rzemiosło Razem

2004-2006 2008 2004-2006 2008 2004-2006 2008 2004-2006 2008 2004-2006 2008 2004-2006 2008 2004-2006 2008

Kaliski 16,1 56,4 29,5 69,1 44,3 76,5 25,0 66,7 33,3 100,0 44,4 60,0 28,6 65,0
Koniński 21,4 53,0 52,0 67,3 41,2 66,7 28,6 60,0 100,0 - 100,0 - 40,2 60,7

Leszczyński 22,7 58,8 30,2 60,0 63,8 58,8 0,0 33,3 66,7 0,0 0,0 0,0 36,8 57,3
Pilski 32,7 51,4 25,0 55,6 57,1 44,4 0,0 75,0 0,0 100,0 100,0 - 41,0 52,2

Poznański 28,4 44,8 52,0 62,5 38,1 80,8 - 100,0 - 80,0 100,0 40,2 58,2
Razem 23,5 53,1 41,4 65,3 48,6 68,0 18,2 61,1 60,0 75,0 71,4 62,5 36,7 60,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej.

Tabela 6b. Struktura finansowanych w podregionach w latach 2008-2009 operacji według głównych kategorii realizowanych inwestycji

Podregion
SOP

Usługi 
gospodarcze

Usługi na rzecz 
mieszkańców 

obszarów 
wiejskich

Usługi 
turystyczne

Wytwarzanie 
materiałów 

energetycznych
Przetwórstwo Rzemiosło Razem

Kaliski 16,9 19,5 22,9 50,0 16,7 20,0 28,3
Koniński 20,2 44,9 17,8 50,0 33,3 25,0 0

Leszczyński 16,9 11,0 25,4 0 33,3 0 23,6
Pilski 20,2 2,5 20,3 0 0 15,0 18,9

Poznański 25,8 22,0 13,6 0 16,7 40,0 20,8
Razem 100 100 100 100 100 100 100

Podregion
PROW

Usługi 
gospodarcze

Usługi na rzecz 
mieszkańców 

obszarów 
wiejskich

Usługi 
turystyczne

Wytwarzanie 
materiałów 

energetycznych
Przetwórstwo Rzemiosło Razem

Kaliski 26,9 32,9 27,2 33,3 50,0 62,5 29,4
Koniński 22,8 29,3 24,0 27,8 0 0 24,5

Leszczyński 17,6 18,0 13,6 16,7 25,0 12,5 16,8
Pilski 12,8 5,4 14,4 22,2 25,0 0 11,3

Poznański 20,0 14,4 20,8 0 0 25,0 18,0
Razem 100 100 100 100 100 100 100

Podregion
RAZEM

Usługi 
gospodarcze

Usługi na rzecz 
mieszkańców 

obszarów 
wiejskich

Usługi 
turystyczne

Wytwarzanie 
materiałów 

energetycznych
Przetwórstwo Rzemiosło Razem

Kaliski 24,5 27,4 25,1 36,4 30,0 32,1 26,1
Koniński 22,2 35,8 21,0 31,8 20,0 17,9 26,0

Leszczyński 17,4 15,1 19,3 13,6 30,0 3,6 16,9
Pilski 14,5 4,2 17,3 18,2 10,0 10,7 12,1

Poznański 21,4 17,5 17,3 0,0 10,0 35,7 19,0
Razem 100 100 100 100 100 100 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej.
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Tabela 6c. Struktura operacji zakwalifikowanych do finansowania w latach 2008-2009 w ogólnej liczbie projektów realizowanych w latach 2008-2009 
w podregionach według kategorii głównych projektów

Podregion
Przetwór 

stwo 
produktów

Wytwarzanie 
energii

Rzemiosło
 i rękodzielnic-

two

Usługi dla 
gos-po-
darstw 
rolnych

Usługi 
turstyczne

Usługi dla 
ludności

Roboty i usługi 
budowlane

Pozostałe 
usługi go-
spodarcze

Handel 
hurtowy 

i detaliczny
Razem

Kaliski 1,1 3,3 2,8 43,3 18,9 17,2 3,9 2,8 6,7 100,0
Koniński 0,0 3,3 0,0 44,0 20,0 16,7 9,3 2,7 4,0 100,0

Leszczyński 1,0 2,9 1,0 49,5 16,5 14,6 7,8 3,9 2,9 100,0
Pilski 1,4 5,8 0,0 53,6 26,1 4,3 7,2 1,4 0,0 100,0

Poznański 0,0 0,0 1,8 52,7 23,6 10,0 8,2 2,7 0,9 100,0
Razem 0,7 2,9 1,3 47,4 20,4 13,9 7,0 2,8 3,6 100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej.

Tabela 6d. Struktura operacji zakwalifikowanych do finansowania w latach 2008-2009 w ogólnej liczbie projektów realizowanych w latach 2008-2009 
w podregionach według kategorii głównych projektów

Podregion Przetwórstwo
produktów

Wytwarzanie
 energii

Rzemiosło
 i rękodziel-

nictwo

Usługi dla 
gospo-
darstw 
rolnych

Usługi 
turstyczne

Usługi dla 
ludności

Roboty 
i usługi bu-

dowlane

Pozostałe 
usługi go-
spodarcze

Handel 
hurtowy 

i detaliczny
Razem

Kaliski 50,0 33,3 62,5 26,9 27,2 36,5 16,3 29,4 54,5 29,4
Koniński 0,0 27,8 0,0 22,8 24,0 29,4 32,6 23,5 27,3 24,5

Leszczyński 25,0 16,7 12,5 17,6 13,6 17,6 18,6 23,5 13,6 16,8
Pilski 25,0 22,2 0,0 12,8 14,4 3,5 11,6 5,9 0,0 11,3

Poznański 0,0 0,0 25,0 20,0 20,8 12,9 20,9 17,6 4,5 18,0
Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

75,0 61,1 87,5 49,7 51,2 55,9 53,5 52,9 81,8 53,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań Różnicowanie w kierunku działal-

ności nierolniczej

Tabela 6e. Udziały operacji zakwalifikowanych do finansowania w roku 2008 w ogólnej liczbie projektów realizowanych w latach 2008-2009 w podre-
gionach według kategorii głównych projektów

Podregion Przetwórstwo
produktów

Wytwarzanie
 energii

Rzemiosło
 i rękodziel-

nictwo

Usługi dla 
gospo-
darstw 
rolnych

Usługi 
turstyczne

Usługi dla 
ludności

Roboty 
i usługi bu-

dowlane

Pozostałe 
usługi go-
spodarcze

Handel 
hurtowy 

i detaliczny
Razem

Kaliski 100,0 66,7 60,0 56,4 76,5 74,2 42,9 60,0 75,0 65,0
Koniński - 60,0 - 53,0 66,7 58,0 71,4 75,0 50,0 60,7

Leszczyński 0,0 33,3 0,0 58,6 58,8 46,7 62,5 75,0 100,0 57,3
Pilski 100,0 75,0 - 51,4 44,4 66,7 60,0 0,0 - 52,2

Poznański - - 100,0 44,8 80,8 54,5 66,7 66,7 100,0 58,2
Razem 75,0 61,1 62,5 53,1 68,0 64,7 62,8 64,7 72,7 60,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej.

Tabela 6f. Udziały kobiet wśród beneficjentów działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w podregionach według kategorii głów-
nych projektów (%)

Podregion
Usługi dla 

gospodarstw 
rolnych

Usługi 
turystyczne

Usługi dla 
ludności

Usługi 
gospodarcze

Wytwarzanie 
materiałów 

energet.

Przetwór 
stwo pro-
-duktów

Rzemiosło               
i rękodziel-

nictwo

Handel 
hurtowy                           

i detaliczny
Razem

Kaliski 22,8 42,6 18,5 41,7 - 33,3 11,1 50,0 29,2
Koniński 20,2 47,1 18,2 38,9 60,0 0 0 0 26,5

Leszczyński 9,4 44,7 17,9 33,3 33,3 0 100,0 - 24,7
Pilski 25,5 42,9 16,7 33,3 50,0 100,0 0 - 32,7

Poznański 23,1 26,2 29,7 41,7 - 0 20,0 100,0 26,5
Razem 20,3 41,2 20,3 38,3 36,4 20,0 14,3 50,0 27,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej.
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Tabela 7. Struktura beneficjentów działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” według statusu, wieku oraz płci beneficjentów

Status beneficjenta
Płeć beneficjenta

Razem
Udział kobiet wśród beneficjentów

mężczyźni Kobiety 2008 r. 2009 r. Razem

Domownik 4,6 5,6 4,9 25,0 50,0 33,3
Małżonek 5,1 41,6 15,7 79,7 73,0 77,1

Rolnik 90,3 52,8 79,4 21,5 16,2 19,3
Razem 100,0 100,0 100,0 31,1 26,1 29,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej

 8. Struktura beneficjentów działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” według statusu oraz wieku beneficjentów

Status beneficjenta > 24 25-34 35-44 45-54 > 55 Razem
Struktura beneficjentów według wieku

Domownik 26,7 43,3 10,0 6,7 13,3 100,0
Małżonek 2,1 30,2 37,5 28,1 2,1 100,0

Rolnik 8,6 35,4 31,3 22,8 1,9 100,0
Razem 8,5 35,0 31,2 22,9 2,5 100,0

Struktura beneficjentów według statusu w gospodarstwie
Domownik 15,4 6,1 1,6 1,4 26,7 4,9
Małżonek 3,8 13,6 18,8 19,3 13,3 15,7

Rolnik 80,8 80,4 79,6 79,3 60,0 79,4
Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej

Tabela 9. Napływ inwestycji na obszar powiatów ziemskich z powiatów grodzkich i spoza Wielkopolski

Podregion

Liczba operacji realizowanych według 
miejsca zamieszkania

Liczba operacji według miejsca 
realizacji inwestycji Wskaźniki przepływów

SPO
2004-2006

PROW
2007-2013 razem SPO

2004-2006
PROW

2007-2013 razem SPO
2004-2006

PROW
2007-2013 razem

Kaliski 69 177 246 72 180 252 4,3 1,7 2,4
Koniński 86 149 235 101 150 251 17,4 0,7 6,8

Leszczyński 11 11 22 11 12 23 0,0 9,1 4,5
Pilski 46 69 115 48 69 117 4,3 0,0 1,7

Poznański 65 111 176 74 110 184 13,8 -0,9 4,5
Razem powiaty 328 609 937 355 612 967 8,2 0,5 3,2

Kalisz 1 0 1 - - - - - -
Konin 5 0 5 - - - - - -
Leszno 1 0 1 - - - - - -
Poznań 15 1 16 - - - - - -

Razem miasta 22 1 23 - - - - - -
Razem Wlkp. 350 610 960 355 612 967 1,4 0,3 0,7
Spoza Wielkp. 5 2 7 - - - - - -

Razem 355 612 967 355 612 967 0,0 0,0 0,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej.

Tabela 10. Struktura realizowanych operacji w podregionach według programów, płci beneficjenta i napływ inwestycji na teren powiatów z innych 
jednostek administracyjnych

Podregion

Napływ inwestycji do powiatów z innych 
jednostek w działaniach

Udział operacji 
zakwalifikowanych do 

realizacji 
Odsetek kobiet w działaniach:

SPO
2004-2006

PROW
2007-2013 Razem

PROW we 
wszystkich 
operacjach 

w 2008 r. 
w operacjach 

PROW 2007-2013

SPO
2004-2006

PROW
2007-2013 razem

Kaliski 2,9 1,7 2,0 71,7 65,0 22,9 29,9 27,9
Koniński 11,0 0,7 4,6 62,1 59,7 15,4 31,5 25,4

Leszczyński -4,8 0,0 -1,8 62,0 58,3 22,2 24,3 23,5
Pilski 4,3 0,0 1,7 60,0 52,2 26,1 34,8 31,3

Poznański -7,5 -1,8 -4,2 58,3 58,9 35,0 25,9 29,7
Razem 1,4 0,3 0,7 63,5 60,0 24,0 29,2 27,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
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spodarstw rolnych w 2017 roku. Oba gospodarstwa zlokalizowane 
były w powiecie łosickim, w województwie mazowieckim. Analizy 
dokonano na podstawie danych zgromadzonych za pomocą ankiety 
badawczej przeprowadzonej z właścicielami gospodarstw.

Produkcja porzeczki czarnej w Polsce

Polska od wielu lat jest światowym liderem w produkcji sa-
downiczej. Sprzyjający klimat oraz warunki naturalne powodują, 
że co roku jesteśmy w ścisłej czołówce producentów i eksporterów 
owoców jagodowych. Od wielu lat nasz kraj jest liderem w produk-
cji i przetwórstwie porzeczki, agrestu, malin i aronii (Pluta, Danek, 
Żurawicz, Król 2012). Największe jednak znaczenie ma porzeczka 
czarna jako gatunek najbardziej popularny wśród owoców miękkich 
w Polsce. Gatunek ten jest powszechnie uprawiany w całej Polsce, 
nie tylko na plantacjach towarowych, ale także w uprawie przydo-
mowej. 

Według danych z GUS w 2017 roku, Polska wyprodukowała 
około 130 tysięcy ton porzeczki, co daje nam pozycję lidera nie tyl-
ko w Europie, ale i na świecie. Tak duża podaż owoców na rynku 
wewnętrznym Polski powoduje ogromny problem z zagospodaro-
waniem i przetworzeniem, ponieważ porzeczka nie jest owocem 
globalnym. Owoc porzeczki jest bardzo specyficzny o bardzo wą-
skim kanale zbytu i dystrybucji. Dodatkowymi problemami podczas 

Wstęp

Uprawa porzeczki czarnej w Polsce w ostatnich latach rozwija 
się bardzo dynamicznie. Szacuje się, że w Polsce uprawa ta zajmuje 
powierzchnię około 35 tysięcy hektarów i nadal się powiększa, do-
starczając rocznie na rynek polski powyżej 100 tysięcy ton świeżej 
porzeczki. Tak duża produkcja powoduje, iż Polska jest największym 
producentem tego owocu w Europie oraz najważniejszym dostawcą 
porzeczki na rynki międzynarodowe (Rymuza, Grużewska, Brzozow-
ski, Majchrowski 2011). Owoc ten ma wysoką wartość odżywczą 
i dietetyczną, i nadaje się do bezpośredniego spożycia, mrożenia 
oraz przetwórstwa. W ostatnich latach zainteresowanie tą uprawą 
w porównaniu z innym owocami miękkimi wzrosło jako wynik wyso-
kich cen skupu oraz zastosowania mechanicznego zbioru. Prace przy 
wyhodowaniu nowych odmian tego gatunku również przyczyniają 
się do wzmocnienia polskiego sektora w pozycji światowej. 

Ze względu na wieloletni charakter uprawy, plonowanie jest 
zależne od wieku plantacji. Plon oraz cena uzyskana w danym roku 
jest kluczowym czynnikiem decydującym o opłacalności tego owocu 
w Polsce. Opłacalność produkcji określa się przede wszystkim na 
podstawie wartości produkcji oraz kosztów poniesionych w procesie 
produkcji. 

Podstawowym celem artykułu jest analiza opłacalności pro-
dukcji porzeczki czarnej na przykładzie dwóch indywidualnych go-

Mateusz Janczuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Grzegorz Czapski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Opłacalność produkcji porzeczki czarnej na przykładzie  
wybranych gospodarstw indywidualnych 
w województwie mazowieckim

Profitability of black currant production.  
A case study of selected individual farms in the Masovian voivodeship

Black currant is one of the most popular fruit grown in Poland. 
We are the largest producer of this fruit in Europe and the most im-
portant supplier of black currant to international markets. The basic 
objective of the work is to characterize the blackcurrant market in 
Poland and its profitability analysis on the example of two individ-
ual farms in 2017 in the Mazovian Voivodship. The analysis was 
made on the basis of data collected using a research questionnaire 
conducted with the owners of farms. The article shows the profita-
bility index of black currant production in Poland in selected farms.

Keywords: blackcurrant, production, costs, profitability.

Porzeczka czarna jest jednym z najbardziej popularnych owo-
ców uprawianym w Polsce. Jesteśmy największym producentem 
tego owocu w Europie oraz najważniejszym dostawcą porzeczki 
czarnej na rynki międzynarodowe. Podstawowym celem pracy jest 
charakterystyka rynku czarnej porzeczki w Polsce oraz analiza opła-
calności jej produkcji na przykładzie dwóch indywidualnych gospo-
darstw rolnych w 2017 roku, w województwie mazowieckim. Analizy 
dokonano na podstawie danych zgromadzonych za pomocą ankiety 
badawczej przeprowadzonej z właścicielami gospodarstw. W wyniku 
zgromadzonych danych obliczono wskaźnik opłacalności produkcji 
porzeczki czarnej w Polsce w wybranych gospodarstwach.

Słowa kluczowe: porzeczka czarna, produkcja, koszty, opłacalność.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.

Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorów.

Cytowanie: Janczuk M., Czapski G., (2018) Opłacalność produkcji porzeczki czarnej na przykładzie wybranych gospodarstw indywidualnych w województwie 
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zbioru i przetwórstwa jest krótki okres dojrzałości do zbioru oraz 
nietrwałość zebranego produktu w transporcie i w magazynowaniu 
bez wstępnego przetworzenia. 

 Utrzymując pozycję lidera należy rozwijać branże poprzez 
nowe rynki zbytu nie tylko w Europie, ale i na świecie. Według 
Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, procentowy udział Polski 
w produkcji porzeczki czarnej wynosi powyżej 72% całej produkcji 
UE (www.ec.europa.eu/eurostat 2018). Dodatkowo, gdy dołożymy 
do tego zestawienia Ukrainę nadal posiadamy 61,5% produkcji i po-
zycję lidera. Szczegółowy udział Polski w produkcji porzeczki czarnej 
przedstawiono w tabeli 1. Czynnikiem zwiększającym corocznie po-
daż porzeczki czarnej w Polsce jest wprowadzanie nowych odmian, 
które plonują lepiej niż odmiany stare oraz są odporne na choroby. 

Tabela 1. Udział Polski w produkcji porzeczki czarnej w latach 2013-2016

Wyszczegól-
nienie 2013 2014 2015 2016 2013- 

2016

Unia Europejska

Produkcja (tony) 212 500 169 630 174 310 174 840

72,58%Produkcja                
w Polsce 155 000 124 000 121 000 131 000

Udział Polski (%) 72.9% 73,1% 69,4% 74,9%

Unia Europejska + Ukraina

Produkcja (tony) 247 500 200 630 210 310 206 840

61,55%

Udział Polski (%) 63,8% 61,8% 57,4% 63,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT (www.
ec.europa.eu/eurostat 2018).

Z perspektywy plantatora nie tyle jest ważna wielkość produkcji 
porzeczki i dane statystyczne, co opłacalność tej produkcji oraz ła-
twość zbioru i zbytu wyprodukowanego towaru. W Polsce dominują 
plantacje towarowe porzeczki czarnej z przeznaczeniem do bezpo-
średniego przetwórstwa, co powoduje bardzo dużą podaż w dość 
krótkim czasie.  Mimo braku radykalnych zmian w powierzchni upra-
wy porzeczki w kraju, w ostatnich latach produkcja ulega zwiększe-
niu. Wynika to z uprawy nowych, lepiej plonujących odmian oraz 
dobrej kondycji upraw. W polskich warunkach powierzchnia upraw 
wynosi około 36 tysięcy hektarów. Zmiany w powierzchni uprawy 
w latach 2011-2016 przedstawiono w tabeli 2. W ostatnich latach 
zainteresowanie tą uprawą wzrosło, ze względu na łatwość uprawy, 
zmechanizowanie produkcji oraz zbioru. 

Dodatkowym czynnikiem było zakładanie plantacji porzeczki 
czarnej w Polsce przez gospodarstwa likwidujące produkcję zwie-
rzęcą lub zmieniające profil produkcji. W tabeli 2 możemy zaobser-
wować wzrost produkcji w Polsce, mimo tendencji zniżkowej w po-
zostałych państwach Unii. Powoduje to zwiększenie podaży towaru 
na polskim rynku, pomimo ograniczonych możliwość przetwórstwa, 
jak i szereg problemów z zagospodarowaniem tak dużej ilości świe-
żych owoców porzeczki czarnej. 

Tabela 2. Powierzchnia uprawy porzeczki czarnej w krajach Unii Euro-
pejskiej w latach 2011-2016 (w ha)

Kraj 2011 2013 2016

Polska 30 400 36 500 36 450

Litwa 3 600 3 680 3 430

Wielka Brytania 2 000 2 000 3 000

Francja 2470 2 420 2 480

Niemcy - 1 710 1 540 

Finlandia 1 650 1  270 1 440

Czechy 1 200 1 140 900

Dania 1 920 1 690 690

Węgry 960 520 480

Łotwa 700 700 400

Holandia 510 325 280

Pozostałe 790 1240 1 130

Razem 46 450 53 455 52 460

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT (www.
ec.europa.eu/eurostat 2018).

Dostosowanie produkcji do obecnych czasów, dobra kultura rol-
na i kondycja plantacji oraz rozwój nowych technologii to kluczowe 
składniki warunkujące dobrą jakość i opłacalność tego owocu. We-
dług Stanisława Pluty (Pluta, Danek, Żurawicz, Król 2012) tak duża 
produkcja porzeczki oraz innych owoców jagodowych przyczynia się 
do dalszego budowania Polski jako światowego lidera w produkcji 
i przetwórstwie porzeczki czarnej. Jednak pozycja lidera to nie tylko 
ogromne przedsięwzięcie logistyczne, ale także trudności w racjo-
nalnym zagospodarowaniu danego towaru i w pełni jego wykorzy-
stanie. Musimy pamiętać o tym, że porzeczka jako owoc miękki, 
jest bardzo nietrwała i musi być poddana przetworzeniu w bardzo 
krótkim czasie po zbiorze.

Obecnie większość owoców jest zbierana mechanicznie, co 
jeszcze bardziej skraca czas, w jakim owoce należy poddać przetwo-
rzeniu. Intensywne prace hodowlane, zapewniające nowe odmiany, 
są kluczowym czynnikiem decydującym o opłacalności tego owocu 
w Polsce. 

Wyhodowanie nowych i jakościowych polskich odmian po-
rzeczki ma kluczowy wpływ na przyszły rozwój tej produkcji w Polsce 
(Pluta 2001). W produkcji towarowej porzeczki czarnej, dominują 
odmiany takie jak Tisel, Ben Lamon, Ben Alder, Ruben, Polares, 
Tihope oraz stare odmiany Ojebyn i Titania. Sukces ekonomiczny 
produkcji porzeczki to nie tylko uprawa nowych odmian, ale też 
skupienie uwagi na jakości owoców, przydatności do przetwórstwa 
oraz termin dojrzałości zbiorczej. Ważnym czynnikiem jest również 
podatność odmiany do zbioru mechanicznego oraz proces przetwór-
stwa i przydatności do mrożenia. 

W obecnym czasie ważnym czynnikiem jest również produk-
cja ekologiczna owoców oraz sprzedaż detaliczna bezpośrednio dla 
konsumenta. Popularność zdrowego trybu życia oraz większe zain-
teresowanie żywnością ekologiczną przyczynia się do popularyzacji 
uprawy tego gatunku w Polsce także w sposób ekologiczny. Jest to 
szansa dla małych gospodarstw, produkujących porzeczkę czarną na 
rynek lokalny z zachowaniem najwyższej jakości owoców. 
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Analiza cen skupu czarnej porzeczki
 w latach 2010-2017

Cena porzeczki czarnej w punkcie skupów jest zależna od sy-
tuacji na rynku wewnętrznym Polski. Wysoki poziom produkcji oraz 
jego światowa pozycja jest głównym czynnikiem warunkującym ren-
towność tego owocu. Cena skupów ustalana jest w zależności od 
podaży i popytu w danym roku oraz wielkości zapasów z poprzed-
niego roku w firmach przetwórczych i magazynach. Wysokość ceny 
w ostatnich latach ulegała bardzo dużym wahaniom i zmienności 
w czasie zbiorów, co możemy zaobserwować w tabeli 3. Rekordowy 
rok 2011 pod względem ceny spowodował drastyczne obniżki cen 
w następnych latach. Spowodowało to duży spadek opłacalności 
tego owocu w Polsce. Niewielki wzrost cen w roku ubiegłym (2017) 
spowodowany był złymi warunkami pogodowymi, co spowodowało 
straty w plonach. Długotrwały kryzys utrzymujący się do dnia dzi-
siejszego jest dużym problemem gospodarstw sadowniczych.

Tabela 3. Cena za owoce porzeczki czarnej w Polsce w latach 2010-2017  

Rok Cena porzeczki czarnej 
(zł/kg)

Średnia cena ostatnich 
8 lat (zł/kg)

2010 1,90

1,54

2011 4,10

2012 1,75

2013 1,45

2014 0,60

2015 0,62

2016 0,66

2017 1,20

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych (www.sadownictwo.
com.pl/porzeczki-ceny-powierzchnia 2018).

Na podstawie danych w tabeli 3 zauważalne są wahania cen 
porzeczki czarnej na przestrzeni ostatnich 7 lat. Wahania te nie 
pozwalają producentom na przewidzenie zysków ze zbiorów. Cena 
porzeczki w analizowanym okresie najwyższa była w 2011 roku i wy-
niosła 4,10 zł a najniższa cena w 2014 roku i wynosiła tylko 0,60 zł.

Produkcja porzeczki w badanych
 gospodarstwach rolnych 

Podstawowym czynnikiem decydującym o produkcji porzeczki 
czarnej przez gospodarstwa rolne w Polsce jest opłacalność produk-
cji. Koszty produkcji oraz ceny oferowane producentom są podsta-
wowym czynnikiem kształtującym opłacalność tego owocu w Pol-
sce (Paszko 2012). Biorąc pod uwagę produkcję wybranego owocu 
w Polsce możemy wyodrębnić kilka kategorii produkcji. Ważnym ro-
dzajem jest towarowa produkcja porzeczki czarnej. Wynika to z moż-
liwości zmechanizowania produkcji (zbioru). Kolejnym rodzajem jest 
produkcja deserowa oraz ekologiczna, która w dzisiejszych czasach 
staje się bardziej popularna i stanowi alternatywę dla produkcji 
towarowej. Wartość produkcji w analizowanych gospodarstwach 
należy obliczyć przy pomocy następującej formuły: 

 Wartość brutto produkcji porzeczki = zbiory porzeczki czarnej (kg)           
x cena porzeczki (zł/kg)

Zarówno w gospodarstwie A oraz B analizowano wyłącznie pro-
dukcję towarową porzeczki czarnej (przeznaczonej bezpośrednio do 
przetwórstwa). Cała produkcja trafiała do sprzedaży, gdyż badane 
gospodarstwa nie prowadziły przetwórstwa danego owocu. W obu 
gospodarstwach zbiór był zmechanizowany, niewymagający zatrud-
nienia dodatkowych osób do pracy przy zbiorze. W gospodarstwie 
A zbiór dokonywany był własnym kombajnem do porzeczki czarnej, 
a w drugim gospodarstwie korzystano z usługi zewnętrznej.

W gospodarstwie A porzeczka czarna stanowiła powierzchnię 
29,00 ha, w gospodarstwie B powierzchnia wynosiła 14,60 ha. Po-
wierzchnia uprawy na przestrzeniu czasu nie uległa zmianie, gdyż po 
zlikwidowaniu starej plantacji w jej miejsce zakładano nową plan-
tację. Duże zróżnicowanie możemy zaobserwować w wielkości pro-
dukcji, która wynika z różnego wieku badanych plantacji w poszcze-
gólnych latach. Oba gospodarstwa zwiększyły produkcję w latach 
2013-2017, co wynikało z wieku plantacji. Wartość produkcji po-
rzeczki czarnej w badanych gospodarstwach przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Wartość produkcji porzeczki czarnej w badanych gospodarstwach 

Gospo-
darstwo Rok Produkcja 

porzeczki (kg)

Plon porzecz-
ki w przelicze-

niu na  
1 ha (t)

Cena 
porzeczki 

netto 
(zł/kg)

Wartość 
produk-
cji (zł)

A
(powierzch-

nia 29,0 
ha)

2013 130 000 4,48 1,45 188 500

2015 172 000 5,93 0,62 111 800

2017 210 000 7,24 1,05 220 500

B
(powierzch-

nia 14,60 
ha)

2013 78 000 5,34 1,38 107 640

2015 82 000 5,62 0,62 50 840

2017 102 000 6,99 0,95 96 900

Źródło: badanie własne.

Kolejnym czynnikiem decydującym o opłacalności produkcji 
porzeczki jest cena oferowana w danym roku. Informacje zawarte           
w tabeli 4 pozwalają zaobserwować duże wahania ceny (2013-2017). 
Średnia cena porzeczki czarnej uzyskanej w 2017 roku przez właścicie-
li wynosiła 1,05 zł/kg w gospodarstwie A oraz 0,95 zł/kg w gospodar-
stwie B. Spowodowane było to wystąpieniem wiosennych przymroz-
ków niemal w całej Polsce, co skutkowało wyższą ceną skupu w roku 
ubiegłym. Analizowane plantacje nie odczuły negatywnego wpływu 
na plonowanie (na danym terenie nie odnotowano przymrozków). 

Badając opłacalność produkcji porzeczki czarnej należy dodać 
również dopłaty bezpośrednie, które w roku 2017 wynosiły 461,55 
zł/ha do produkcji porzeczki czarnej (www.arimr.gov.pl/pomoc-unij-
na/platnosci-bezposrednie/platnosci-bezposrednie-w-roku-2017.
html 2018). Przychody z produkcji porzeczki czarnej w przelicze-
niu na 1 ha przedstawia tabela 5. Wartość przychodów była zróż-
nicowana w analizowanych gospodarstwach. W przeliczeniu na 
1 ha w gospodarstwie A wynosiła 8 445,17 zł a w gospodarstwie                        
B – 7 430,38 zł. Porzeczka w obu gospodarstwach została sprzedana 
do przetwórni bez umów kontraktacyjnych.
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Tabela 5. Przychody z produkcji porzeczki czarnej na 1 ha w gospodar-
stwach w 2017 roku 

Wyszczególnienie
Gospodarstwo

A B

Wartość  produkcji 
netto (zł) 7 603,45 6 636,98

Wartość VAT (zł) 380,17 331,85

Suma (zł) 7 983,62 6 968,83

Dopłaty obszarowe (zł) 461,55 461,55

Suma przychodów (zł) 8 445,17 7 430,38

Źródło: badania własne.

Koszty produkcji porzeczki czarnej w analizowanych 
gospodarstwach

Koszty produkcji oraz cena zbytu są podstawowym składnikiem 
kształtującym opłacalność produkcji (Paszko 2012). Według Kieru-
la (Kierul 1986) koszty to: „wyrażone wartościowo, a więc w jed-
nostkach pieniężnych, nakłady pracy żywej i uprzedmiotowionej 
niezbędne do osiągnięcia określonego celu”. W agrobiznesie okre-
ślone zazwyczaj jako stosunek wartości do poniesionych kosztów 
wyrażonych wskaźnikiem opłacalności. Gdy obliczamy opłacalność, 
uwzględniamy koszty bezpośrednie i pośrednie uczestniczące w pro-
cesie produkcji. Możemy w nich wyróżnić: 

• koszty bezpośrednie – koszty, które można zaliczyć do okre-
ślonej produkcji. Ich wielkość jest proporcjonalna do skali 
produkcji. W badanym przypadku możemy do nich zaliczyć: 
sadzonki, nawozy oraz środki ochrony roślin;

• koszty pośrednie – są to koszty utrzymania gospodarstwa 
niezależne od rodzaju produkcji. Możemy tu zaliczyć: koszty 
ogólnogospodarcze, podatki oraz amortyzację.

W badanych gospodarstwach występują również nakłady pracy 
żywej, które w przypadku produkcji porzeczki są znaczące. Należy tu 
w szczególności praca właściciela oraz praca członków rodziny (np. 
produkowanie własnej sadzonki porzeczki).

Koszty bezpośrednie związane z produkcją wybranego owocu 
w analizowanych gospodarstwach przedstawia tabela 6. Należą do 
niej nakłady finansowe związane bezpośrednio z produkcją porzecz-
ki czarnej w gospodarstwach w roku 2017. Ważnym czynnikiem jest 
produkcja własna sadzonek porzeczki w gospodarstwie A, ponieważ 
obniżyło to znacznie koszty bezpośrednie w przeliczeniu na 1 ha 
(w porównaniu z gospodarstwem B o ponad 70%). W obu gospo-
darstwach zostały zastosowane środki ochrony roślin oraz nawozy 
mineralne zgodne z integrowaną produkcją. W okresie wegetacyj-
nym zastosowano nawóz doglebowy Yara mila complex oraz nawozy 
dolistne. Koszty związane z ochroną roślin były większe w gospo-
darstwie A i dotyczyły głównie stosowania herbicydów, fungicydów 
oraz insektycydów.  Przedstawione koszty użytkowania maszyn były 
zróżnicowane z powodu stosowania różnych maszyn i poziomu ich 
przystosowania do produkcji porzeczki. Gospodarstwo A posiadało 
kombajn do zbioru porzeczki, dlatego koszty związane ze zbiorem 
tego owocu były niższe niż w gospodarstwie B. 

W gospodarstwie A odnotowano niższe koszty bezpośrednie 
w przeliczeniu na 1 ha, które wynosiły 5 220 zł. Koszty drugiego 
gospodarstwa wynosiły 6 300 zł i były około 1 100 zł wyższe niż 
w gospodarstwie A na 1 ha.

Tabela 6. Koszty bezpośrednie produkcji porzeczki czarnej w wybranych 
gospodarstwach w przeliczeniu na 1 ha (zł)

Wyszczególnienie
Gospodarstwo

A B

Koszt założenia plantacji 800,00 1 400,00

Nawozy mineralne 1 350,00 1 200,00

Środki ochrony roślin 1 670,00 1 900,00

Koszty użytkowania maszyn 800,00 500,00

Zbiór porzeczki (w tym 
transport do punktu skupu) 600,00 1 300,00

Suma 5 220,00 6 300,00

Źródło: badania własne.

 
Koszty pośrednie przypadające na 1 ha wynosiły w gospodar-

stwie A 1 100 zł oraz 900 zł w gospodarstwie B. Przedstawiono w nich 
głownie koszty ogólnogospodarcze: m.in. amortyzację oraz podatki. 

Suma kosztów pośrednich i bezpośrednich związanych z pro-
dukcją porzeczki czarnej stanowi koszt całkowity (tabela 7). Kosz-
ty te wynoszą w gospodarstwie A – 6 320 zł a w gospodarstwie                           
B – 7 200 zł.  Różnica kosztów całkowitych poniesionych na 1 ha 
plantacji porzeczki w porównywanych gospodarstwach wyniosła 
880 zł. Niższy koszt w pierwszym z gospodarstw wynika m.in. z po-
siadania kombajnu do zbioru porzeczki czarnej.

Tabela 7. Koszty całkowite produkcji porzeczki czarnej w gospodar-
stwach (na 1 ha)

Wyszczególnienie
Gospodarstwo

A B

Koszty bezpośrednie 
(zł/ha) 5 220,00 6 300,00

Koszty pośrednie 
(zł/ha) 1 100,00 900,00

Koszty całkowite
(zł/ha) 6 320,00 7 200,00

Źródło: badania własne.

Efektywność ekonomiczna 
produkcji porzeczki czarnej

Opłacalność produkcji rolniczej można zdefiniować jako „relacja 
wartości uzyskanej produkcji do poniesionych na nią kosztów wy-
rażona wskaźnikiem opłacalności” (Jóźwiak 1998). Możemy także 
wziąć pod uwagę różnicę miedzy wartością produkcji a kosztami 
bezpośrednimi, by obliczyć nadwyżkę bezpośrednią. Można rów-
nież obliczyć dochód rolniczy uwzględniając w metodyce koszty po-
średnie. W celu obliczenia opłacalności produkcji porzeczki czarnej 
w omawianych gospodarstwach należy znać następujące dane:
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areałem porzeczki czarnej oraz nie posiadało kombajnu do zbioru 
tego owocu. Dodatkowym kosztem był zakup sadzonek do założe-
nia plantacji. Przyczyniło się to do większych kosztów związanych 
z produkcją oraz zbiorem porzeczki. Nie mniej jednak obydwa ana-
lizowane gospodarstwa indywidualne osiągnęły dodatnie wartości 
nadwyżki bezpośredniej i dochodu rolniczego. Wskaźnik opłacalno-
ści pozwolił stwierdzić, że większą opłacalność produkcji porzeczki 
czarnej zanotowano w gospodarstwie A. 

Podsumowanie

Artykuł miał na celu ukazanie analizy ekonomicznej produkcji 
porzeczki czarnej na przykładzie dwóch indywidualnych gospo-
darstw rolnych. Zgromadzono dane na podstawie przeprowadzo-
nych dwóch wywiadów bezpośrednich z właścicielami gospodarstw 
w oparciu o przygotowaną wcześniej ankietę badawczą. Przeprowa-
dzona analiza ekonomiczna według danych za 2017 rok pozwoliła na 
sformułowanie następujących wniosków:

1. Podstawowym profilem produkcji wybranych gospodarstw 
była produkcja porzeczki czarnej na powierzchni 29 ha w go-
spodarstwie A oraz 14,60 ha w gospodarstwie B;

2. Przychody z produkcji w przeliczeniu na 1 ha wynosiły                   
8 445,17 zł w gospodarstwie A oraz 7 430,38 zł w gospodar-
stwie B. Dopłaty bezpośrednie zostały uwzględnione w war-
tości przychodów i stanowiły odpowiednio 5% oraz 6%;

3. Koszty bezpośrednie związane z produkcją w analizowanych 
gospodarstwach były zróżnicowane. W pierwszym z gospo-
darstw wynosiły 5 220 zł, w drugim 6 300 zł. Wyższe koszty 
w gospodarstwie B były spowodowane brakiem kombajnu 
do zbioru porzeczki czarnej oraz braku produkcji własnych 
sadzonek porzeczki czarnej w gospodarstwie;

4. W wyniku przeprowadzonej analizy ekonomicznej okazało 
się, że gospodarstwo A uzyskało wskaźnik opłacalności na 
poziome około 134%, a gospodarstwo B na poziomie nieco 
ponad 100%. Gospodarstwo A wiąże swoje plany z powięk-
szaniem powierzchni plantacji (do 33 ha) a gospodarstwo B 
nie ma takich planów.
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1. Wartość produkcji – suma wartości produktów powstałych 
w procesie produkcji porzeczki w danym gospodarstwie. 
Wartość produkcji porzeczki czarnej powiększono o dopła-
ty bezpośrednie;

2. Koszt bezpośredni – koszt, który można przypisać bezpo-
średnio do produkcji tego owocu. Jego wielkość jest bezpo-
średnio związana z rodzajem i skalą produkcji;

3. Koszt pośredni – koszt niezwiązany bezpośrednio z produk-
cją porzeczki w analizowanym gospodarstwie;

4. Koszt całkowity – suma wszystkich kosztów pośrednich oraz 
bezpośrednich w gospodarstwie;

5. Nadwyżka bezpośrednia – to roczna wartość produkcji uzyska-
na z 1 ha porzeczki czarnej pomniejszona o koszty bezpośrednie 
poniesione na produkcję. Jest miarą ekonomiczną, która miała 
szczególne zastosowanie w Unii Europejskiej do roku 2013;

6. Dochód rolniczy netto – jest nadwyżką bezpośrednią po-
mniejszoną o koszty pośrednie; 

7. Wskaźnik opłacalności – jest to stosunek uzyskanej produk-
cji (w analizowanym przypadku powiększonym o wartość 
dopłat) do kosztów całkowitych; 

8. Wskaźnik opłacalności= (wartość produkcji/ koszt całkowity 
produkcji) x 100%.

Powyższe dane oraz wynikające z nich wskaźnik i mierniki efek-
tywności ekonomicznej zostały przedstawione w tabeli 8. 

Tabela 8. Opłacalność produkcji porzeczki czarnej w przeliczeniu na 1 
ha w analizowanych gospodarstwach  

Wyszczególnienie
Gospodarstwo

A B

Wartość produkcji 
z uwzględnieniem dopłat (zł/ha) 8 445,17 7 430,38

Koszty bezpośrednie (zł/ha) 5 220,00 6 300,00

Koszty pośrednie (zł/ha) 1 100,00 900,00

Koszty całkowite (zł/ha) 6 320,00 7 200,00

Nadwyżka bezpośrednia (zł) 3 225,17 1 130,38

Dochód rolniczy netto (zł) 2 125,17 230,38

Wskaźnik opłacalności (%) 133,63 103,20

Źródło: badania własne.

Podsumowując dane w tabeli 8 można zaobserwować wyższy 
wskaźnik opłacalności w gospodarstwie A. Wynosił on 133,63% i był 
o 30,43% wyższy niż w badanym gospodarstwie B. Uzyskano w nim 
dochód rolniczy w wysokości 2 125,17 zł z 1 ha plantacji porzeczki 
czarnej. Wynikało to m.in. z posiadania kombajnu do zbioru po-
rzeczki oraz produkcji własnej materiału szkółkarskiego porzeczki 
w swoim gospodarstwie. Wpłynęło to dodatnio na efektywność 
ekonomiczną z omawianej działalności rolniczej.  

Gospodarstwo B osiągnęło dochód w wysokości 230,38 zł z 1 
ha plantacji, który jest niemal 10-krotnie niższy niż w pierwszym 
gospodarstwie. Drugie gospodarstwo dysponowało mniejszym 
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