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3przedmowa

Sprostowanie:
W numerze 18 zamiast nazwiska jednego z Autorów – Zadworny, pojawiło się nazwisko Na-

dworny. Za pomyłkę przepraszamy. Współautorem artykułu „Monitoring i zarządzanie odpadami 
azbestowymi w zrównoważonym rozwoju miasta Lublina” jest Pan Waldemar Zadworny.
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Mamy ogromną przyjemność zaprezen-
tować kolejny zbiór artykułów z zakresu 
prawa i ekonomii, które co kwartał trafiają 
w Państwa ręce za pośrednictwem naszego 
czasopisma.

Celem jednego z artykułów otwierają-
cych cykl części prawniczej jest przedsta-
wienie badawcze efektywności dozoru na-
kładanego  w postępowaniu w przedmiocie 
warunkowego umorzenia postępowania 
karnego. W sposób niezwykle ciekawy zo-
stały omówione zagadnienie obejmujące za-
równo dozór kuratora nałożony przedmio-
towym wyrokiem, jak również dozór Policji.

Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym,  
w jaki sposób trybunały konstytucyjne Nie-
miec i Polski tworzą definicję tożsamości 
konstytucyjnej niechaj sięgnie do kolejnego 
artykułu z zakresu prawa, w którym  omó-
wiona została także argumentacja trybuna-
łów - dlaczego i w jaki sposób czują się one 
kompetentne do ochrony tej tożsamości.

Kultura organizacji to prawdopodobnie 
najtrudniejsze do zdefiniowania pojęcie 
w teorii organizacji. Nic zatem dziwnego 
w tym, że znaczenie pojęcia kultury orga-
nizacyjnej wciąż jest przedmiotem sporów 
i kontrowersji, zaś prób jego tworzenia tyle, 
ilu ludzi używających tego terminu.

Jeden z artykułów ekonomicznych poru-
sza problem diagnozowania zarządzania or-
ganizacjami  i formułowaniu zaleceń, w jaki 
sposób powinny się one przystosowywać do 
jej wymogów.

Nie sposób omówić problematyki wszyst-
kich artykułów. W tym numerze aż trzy pro-
pozycje stanowią artykuły zagranicznych 
naukowców z uczelni m.in. z Ukrainy. Cie-
szymy się, że nasze czasopismo cieszy się 
zainteresowaniem ludzi nauki ze środowisk 
polskich i zagranicznych.

Życzę udanej lektury.
Barbara Lubas

Redaktor Naczelna

Szanowni Państwo,
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I. WSTĘP
W uzasadnieniu kodeksu karnego z 1997r. 

ustawodawca zdefiniował warunkowe umo-
rzenie jako warunkowe (na próbę) zwolnienie 
od ponoszenia przez sprawcę kary, oznaczające 
w istocie kontrolowaną wolność2. Kontrola ni-
niejszej wolności w badanej instytucji jest reali-
zowana w szczególności przez dozór kuratora 
lub Policji oraz związaną z nimi problematyką.

A. Zoll trafnie wskazuje, że skuteczność 
warunkowego umorzenia postępowania 
karnego jako środka polityki karnej zależy 
przede wszystkim od właściwego operowa-
nia przez praktykę środkami oddziaływania 
wychowawczego, przewidzianymi w art. 28 
k.k. (z 1969 r.) oraz należytej kontroli prze-
biegu całego okresu próby i kontroli wykony-
wania nałożonych obowiązków3.

1 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2012 jako projekt badawczy Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego Nr N N110 121537.

2 I. Fredrich-Michalska, B. Stachurska-Marcińczak (red.), Nowe kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami, Wydawnictwo Prawnicze, 
Warszawa 1997, s. 161, cyt. za: B. Polańska, T. Kozioł, W sprawie określenia terminu spełnienia świadczenia pieniężnego stoso-
wanego w ramach warunkowego umorzenia postępowania, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Prawnych 2008, z. 2, s. 213; B. 
Szyprowski, Zmiany w instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, Prokuratura i Prawo 2000, z. 4, s. 120, 122; M. 
Gajewski, Glosa do post. SN z dnia 29 stycznia 2002 r., I KZP 33/01, Monitor Prawniczy 2003, nr 15, s. 709; J. Kosonoga, Dozór Policji 
jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 91. 

3 A. Zoll, Materialnoprawna problematyka warunkowego umorzenia postępowania karnego, Zeszyty Naukowe UJ Prace Praw-
nicze, z. 62, Warszawa - Kraków 1973, s. 183, por. także A. Zoll, „Drobna przestępczość” jako problem dogmatyki prawa 
karnego i polityki karnej (w:) Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci Profesora Stanisława 
Waltosia, pod red. J. Czapskiej, A. Gaberlego, A. światłowskiego, A. Zolla,  Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 
460; A. Murzynowski, Nałożenie obowiązku naprawienia skutków przestępstwa jako element nowej polityki karania, Państwo 
i Prawo 1970, nr 5, s. 720 i n.; A. Bubik, S. Cebulski, Przeproszenie pokrzywdzonego, Prawo i Życie 1970, nr 14; Z. Kubec, O 
sędziowskim wymiarze kary na tle projektu k.k., Państwo i Prawo 1969, nr 7; M. Leonieni, Warunkowe umorzenie postępo-
wania – naprawienie szkody, Gazeta Sądowa i Penitencjarna 1971, nr 3, s. 5, cyt. za: M. Leonieni, Warunkowe umorzenie 
postępowania w świetle Wytycznych Sądu Najwyższego, Nowe Prawo 1971, nr 7-8, s. 1062, H. Maliszewska-Grosman, J. 
Jankowski, Warunkowe umorzenie postępowania karnego a moc wiążąca wyroków karnych w postępowaniu cywilnym, Ruch 
Prawniczy Ekonomiczne i Socjologiczny 1978, z. 4, s. 103; M. Kalitowski (w:) O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S. Przyjemski, 
Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz. t. I, Wyd. Arche, Gdańsk 2005, s. 612; A. Marek, 
Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, Wyd. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 221.

Karol Juszka

Problematyka dozoru w badaniach 
efektywności warunkowego umorzenia 
postępowania karnego1

The research problems of effectiveness with the supervision 
in the institution of the conditional discontinuation of 
criminal proceedings
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4 T. Kozioł, Mechanizmy selekcji w stosowaniu warunkowego umorzenia postępowania karnego, Kraków 2007, (niepubli-
kowana rozprawa doktorska obroniona na WPiA UJ), s. 245-246.

Przedmiotem badań jest instytucja dozo-
ru, której efektywność stanowi część badań 
własnych dotyczących efektywności warun-
kowego umorzenia postępowania karnego 
nie podejmowanych pod rządami obecnie 
obowiązującej Konstytucji RP oraz kodeksów 
z 1997 r. (kodeks karny, kodeks postępowa-
nia karnego, kodeks karny wykonawczy).

Celem artykułu jest przedstawienie ba-
dawcze efektywności dozoru nakładanego  
w postępowaniu w przedmiocie warunkowe-
go umorzenia postępowania karnego w bada-
niach własnych 405 spraw sądowych. Oma-
wiane zagadnienie obejmuje zarówno dozór 
kuratora nałożony przedmiotowym wyro-
kiem, jak również dozór Policji. Miejsce dozoru  
w prezentowanej instytucji będzie ujęte także 
za pomocą proponowanych kierunków zmian 
jego stosowania.

II. PROBLEMATYKA BADAWCZA DOZORU
Tytułowa problematyka badawcza wystę-

puje zarówno bezpośrednio jako część wyro-
ku warunkowo umarzającego postępowanie 
karne jak również pośrednio poprzez decyzje 
i rozstrzygnięcia procesowe związane z dozo-
rem, podejmowane w toku kolejnych etapów 
postępowania karnego.

Rozpoczynając analizę związaną z kształtem 
przedmiotowego wyroku w zakresie oddania 
pod dozór należy zwrócić uwagę na rzadkość 
jego nakładania, która została odnotowana za-
równo przez T. Kozioła w 3,7% badanych spra-
wach4, jak również w 33 na 405 spraw obejmu-
jących badania własne. W powoływanych bada-
niach, dozór osoby godnej zaufania lub organi-
zacji społecznej nie był w ogóle stosowany. 

W badaniach własnych oddano pod do-
zór kuratora oskarżonych, wobec których 
sąd orzekał równocześnie obowiązek po-
wstrzymywania się od nadużywania alkoholu 
lub używania innych środków odurzających; 
nie przebywających pod swoim adresem za-
mieszkania oraz nie interesujących się rodzi-
ną; ze względu na specyfikę popełnionego 
przestępstwa lub bez dającej się sprecyzo-
wać przyczyny. Pozytywnie należy ocenić 
w niektórych badanych sprawach rezygnację 
z nakładania obowiązków na rzecz oddania 
oskarżonych pod dozór w wyroku warunko-
wo umarzającym postępowanie karne.

Analiza literatury przedmiotu, wyników 
badań innych Autorów oraz przeprowadzo-
ne badania własne prowadzą do wysunięcia 
własnych postulatów de lege ferenda wska-
zujących na cztery grupy oskarżonych, któ-
rych, moim zdaniem, należy w szczególności 
oddać pod dozór w przedmiotowym wyroku. 
Pierwsza grupa obejmuje tych oskarżonych, 
na których nie nałożono obowiązków, środ-
ków karnych, nie zobowiązano sprawcy do 
wykonywania ugody zawartej z pokrzywdzo-
nym czy nie zawarto porozumienia między 
skonfliktowanymi stronami. Oddanie pod 
dozór byłoby dobrą praktyką wobec oskar-
żonych utrzymywanych przez inne osoby. Po 
trzecie, dozór jak się wydaje jest niezbędny 
w sprawach, w których istnieją trudności 
z ustaleniem aktualnego miejsca zamiesz-
kania oskarżonego skutkujące w prakty-
ce koniecznością wydania postanowienia 
o umorzeniu postępowania wykonawczego 
z powodu upływu okresu wskazanego w art. 
68§4 k.k. Omawiana instytucja mogłaby być 
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5 J. Kosonoga, Dozór..., op. cit., s. 142 i n.

częściej orzekana, gdy po zawarciu ugody lub 
porozumienia a przed wydaniem wyroku wa-
runkowo umarzającego postępowanie karne, 
zachowanie sprawcy wzbudza wątpliwości co 
do wykonania ich postanowień.

Wpływające na przedmiotową efektyw-
ność decyzje i rozstrzygnięcia procesowe 
w postępowaniu przygotowawczym i ju-
rysdykcyjnym, związane z prezentowanym 
dozorem obejmują postanowienie oddają-
ce podejrzanego pod dozór Policji, kwestię 
włączenia oddania pod dozór do wyroku 
warunkowo umarzającego postępowanie 
karne zarówno jako postanowienia ugody 
postępowania mediacyjnego jak również 
uwzględnienia wniosku prokuratora o zasto-
sowanie niniejszej instytucji a także kształt 
niniejszego wyroku w zakresie nałożonych 
na oskarżonego obowiązków.

Objęte celem i zakresem niniejszego ar-
tykułu postanowienie oddające pod dozór 
Policji, ze swej istoty składa się z poszcze-
gólnych obowiązków i ograniczeń, nakłada-
nych na oskarżonego w ramach tego środka 
zapobiegawczego, których katalog został 
określony w art. 275§2 k.p.k.5 W badaniach 
własnych zastosowano obowiązek stawien-
nictwa dwa lub trzy razy w tygodniu w ko-
misariacie Policji; nie odnotowano natomiast 
nałożenia zakazu opuszczania określonego 
miejsca pobytu, zawiadamiania o zamierzo-
nym wyjeździe oraz o terminie powrotu, za-
kazu kontaktowania się z pokrzywdzonym 
lub innymi osobami, zakazu przebywania 
w określonych miejscach, a także innych 
ograniczeń swobody oskarżonego, niezbęd-
nych do wykonywania dozoru. Po powstaniu 

lub ustaniu przyczyn uzasadniających jego 
uchylenie, wydawano postanowienie o uchy-
leniu dozoru Policji.

We wszystkich sprawach objętych przed-
miotowymi badaniami własnymi, sąd włączył 
dozór kuratora do wyroku warunkowo uma-
rzającego postępowanie karne jako postano-
wienia ugody postępowania mediacyjnego 
oraz uwzględnił wniosek prokuratora o za-
stosowanie niniejszej instytucji w przedmio-
towym zakresie. Ugoda i wnioski prokuratora 
w kwestii dozoru wskazywały na kuratora 
sądowego. Z punktu widzenia efektywności 
omawiana aktywność procesowa prokurato-
ra, podjęta po wszechstronnej analizie zebra-
nego w sprawie materiału dowodowego oraz 
włączenie do omawianego wyroku postano-
wienia powoływanej wyżej ugody postępo-
wania mediacyjnego, przyczyniły się bezpo-
średnio do pozytywnego zakończenia okresu 
próby przez oskarżonego.

Prezentacja oddania pod dozór związa-
na z obowiązkami nałożonymi w wyroku 
warunkowo umarzającym postępowanie 
karne, wynikająca z przedmiotowych badań 
własnych, wskazuje na obowiązek informo-
wania sądu lub kuratora o przebiegu okresu 
próby oraz obowiązek powstrzymywania się 
od nadużywania alkoholu lub używania in-
nych środków odurzających.

Omawiając obowiązek informowania 
sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby 
W. Wróbel i A. Zoll słusznie podkreślili, że sąd 
nakładając ten obowiązek, określa z jaką czę-
stotliwością i w jakiej formie należy składać 
wymagane informacje. Obowiązek ten ma 
na celu zagwarantowanie bieżącej kontroli 
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6 Por. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2010, s. 474; G. Łabu-
da (w:) J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Wyd. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 501; 
K. Nowicki, Warunkowe umorzenie postępowania karnego jako alternatywny środek polityki kryminalnej w polskim procesie 
karnym, (nieopublikowana rozprawa doktorska), Wrocław 2001, s. 89; M. Kalitowski (w:) O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S. 
Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks..., op. cit., s. 616; T. Kozioł, Mechanizmy..., op. cit., s. 
70; por. B. Szyprowski, Zmiany..., op. cit., s. 123; A. Zoll (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116 
k.k., t. I, wyd. 3, Wyd. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 842; T. Kozioł, Warunkowe umorzenie postępowania 
karnego, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 199. 

7 B. Szyprowski, Zmiany..., op. cit., s. 123; por. A. Zoll (w:) A. Zoll (red.), Kodeks..., op. cit., s. 842.
8 R. Skarbek (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 32-116 k.k., t. II, Wyd. C.H. 

Beck, Warszawa 2010, s. 448; por. M. Szewczyk, Jaka alternatywa dla krótkoterminowej kary pozbawienia wolności? (w:) 
Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora 
Andrzeja Gaberle, pod red. K. Krajewskiego, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 107-108.

9 A. Zoll (w:) A. Zoll (red.), Kodeks..., op. cit., s. 839; por. S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. 3, 
Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 727; G. Łabuda (w:) J. Giezek (red.), Kodeks..., op. cit., s. 500; R. Skarbek (w:) M. 
Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks..., op. cit., s. 443; E.A. Wdzięczna, Warunkowe umorzenie postępowania karne-
go w świetle koncepcji sprawiedliwości naprawczej, wyd. 1, Wyd. TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2010, s. 197.; T. 
Bojarski (w:) T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 3, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009, s. 162; Wyrok SA w 
Warszawie z dnia 24 lutego 2004 r., AKa 10/2004.

10 M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 1, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, s. 316, 345-346, 
por. Uchwała Składu 7 sędziów SN z dnia 18 października 2001 r. I KZP 22/2001.

postępowania sprawcy w okresie próby6. B. 
Szyprowski zwraca uwagę, że informowanie 
o przebiegu próby jest niezależne od obo-
wiązku stawiania się na wezwanie sądu7.

W badaniach własnych nie odnotowano 
nałożenia niniejszego obowiązku. Analiza 
wylosowanych postępowań karnych, moim 
zdaniem uzasadnia przedstawienie własnego 
postulatu nakładania niniejszego obowiązku 
w szczególności w sprawach, w których nie 
oddano oskarżonego pod dozór w wyroku wa-
runkowo umarzającym postępowanie karne. 

Zgłoszenie jednego z powołanych wyżej 
postulatów de lege ferenda jest związane 
z analizą wyników badań własnych, w któ-
rych oddanie pod dozór w omawianym wy-
roku było połączone z nałożeniem obowiąz-
ku powstrzymywania się od nadużywania 
alkoholu lub używania innych środków odu-
rzających. Z punktu widzenia efektywności 
badanej instytucji należy pozytywnie ocenić 
niniejszą praktykę8 przy uwzględnieniu ana-
lizy protokołu przesłuchania w charakterze 
podejrzanego oraz nieostrości pojęcia „nad-
używa”.

Z punktu widzenia efektywności warun-
kowego umorzenia postępowania karnego 
wykonywanie dozoru można rozpatrywać 
w szczególności poprzez modyfikację prawo-
mocnego wyroku warunkowo umarzającego 
postępowanie karne oraz analizy postępowa-
nia w przedmiocie wydania postanowienia 
o podjęciu niniejszego postępowania.

A. Zoll wskazuje na względy wychowaw-
cze będące podstawą uprawnienia sądu do 
ustanawiania, rozszerzania lub zmieniania 
nałożonych na oskarżonego obowiązków 
w okresie próby zgodnie z art. 74§2 k.k. w zw. 
z art. 67§4 k.k.9.

Modyfikacja orzeczenia w zakresie dozo-
ru może polegać albo na późniejszym odda-
niu sprawcy pod dozór, gdy sąd wcześniej nie 
orzekł go wobec oskarżonego, umarzając wa-
runkowo postępowanie karne albo na zwol-
nieniu sprawcy od dozoru10.

W badaniach własnych w jednej z 405 
spraw sąd wydał postanowienie o zwolnieniu 
oskarżonego od dozoru po 4 miesiącach próby 
określonej na 2 lata ze względu na przestrze-
ganie porządku prawnego. Oskarżony w ni-
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11 M. Filar (red.), Kodeks..., op. cit., s. 345; R. Skarbek (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks..., op. cit., s. 433.
12 S. Stachowiak, Podjęcie postępowania karnego warunkowo umorzonego (w:) Współczesny polski proces karny. Księga 

ofiarowana prof. Tadeuszowi Nowakowi, pod red. S. Stachowiaka, t. VI, Prace WPiA UAM, Poznań 2002, s. 331, por. A. 
Zoll (w:) A. Zoll (red.), Kodeks..., op. cit., s. 847; M. Jachimowicz, Istota i charakter prawny podjęcia postępowania wa-
runkowo umorzonego, Prokuratura i Prawo 2004, nr 10, s. 79; Uchwała SN z dnia 12 grudnia 1995 r, I KZP 35/95, OSNKW 
1996, nr 1-2, poz. 2, cyt. za: B. Kunicka-Michalska (w:) G. Rejman (red.), Kodeks karny. Cześć ogólna. Komentarz, Wyd. 
C.H. Beck 1999, s. 1102; P. Hofmański (red.), Kodeks postępowania karnego. t. III. Komentarz do art. 468-682 k.p.k., 
Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 362; G. Łabuda (w:) J. Giezek (red.), Kodeks..., op. cit., s. 507; A. Marek, Kodeks..., 
op. cit., s. 226; P. Kozłowska-Kalisz (w:) M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, wyd. 3, Wyd. Oficyna 
a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 168; M. Filar (red.), Kodeks..., op. cit., s. 320; Post. SN z dnia 28 lipca 
1980 r., V KRN 146/80, OSNKW 1980, nr 10-11, poz.82, cyt. za: M. Królikowski, K. Szczucki (red.), Prawo karne - część 
ogólna. Orzecznictwo, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 513-515; E.A. Wdzięczna, Warunkowe..., op. cit., s. 199.

niejszej sprawie pomyślnie zakończył okres 
próby i okres wskazany w art. 68§4 k.k.

W literaturze wskazuje się, że rozwiąza-
nie ustawowe dotyczące zakazu modyfikacji 
obowiązku informowania o przebiegu okresu 
próby jest uzasadnione tym, że sąd nie może 
pozbawiać siebie (ani kuratora) realnych 
możliwości kontrolowania przebiegu próby. 
W pozostałym zakresie za wyłączeniami stoją 
racje związane z ochroną interesów pokrzyw-
dzonego11. Analizując możliwości modyfikacji 
przedmiotowego wyroku ujęte w art. 74§2 
k.k. można zastanowić się jednak nad dopusz-
czeniem możliwości modyfikacji częstotliwo-
ści informowania sądu lub kuratora o prze-
biegu próby oraz sposobu przedmiotowego 
informowania.

Na aprobatę zasługuje wprowadzenie 
art. 74§3 k.k. poprzez art. 4 pkt. 2 ustawy 
z dnia 16 września 2011 r o zmianie ustawy 
- Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., nr 240, poz. 
1431 z późn. zm.) rozszerzającego o kuratora 
zawodowego oraz osobę godną zaufania lub 
przedstawiciela stowarzyszenia, instytucji lub 
organizacji społecznej o której mowa w art. 
73§1 k.k. katalogu podmiotów posiadających 
uprawnienie do złożenia wniosku o określe-
nie czasu i sposobu wykonania nałożonych 
obowiązków w okresie próby w przypadku 

gdy oskarżony został oddany pod dozór lub 
zobowiązany do wykonywania obowiązków 
w okresie próby.

Analizę postępowania w przedmiocie wyda-
nia postanowienia o podjęciu niniejszego postę-
powania w odniesieniu do tytułowej problema-
tyki rozpoczyna wniosek o podjęcie warunkowo 
umorzonego postępowania, który może złożyć 
także kurator zawodowy (art. 549 k.p.k.).

W badaniach własnych wyszczególniono 
argumenty kuratorów zawodowych składa-
jących niniejszy wniosek, do których należało 
nie wywiązywanie się oskarżonego z obowiąz-
ków nałożonych przez sąd, lekceważenie rad 
i zaleceń dotyczących zachowania w trakcie 
trwania dozoru, niemożność skontaktowania 
się z oskarżonym ze względu na nieznajomość 
jego aktualnego miejsca zamieszkania, popeł-
nienie przez oskarżonego przestępstwa umyśl-
nego za które został prawomocnie skazany.

Przechodząc do fakultatywnej przesłan-
ki podjęcia przedmiotowego postępowania 
jakim jest uchylanie się oskarżonego od do-
zoru należy podzielić pogląd S. Stachowiaka 
podkreślającego, że uchylanie się sprawcy od 
dozoru dotyczy takiej sytuacji, kiedy spraw-
ca obiektywnie miał możliwość wypełnienia 
obowiązków wynikających z dozoru a wska-
zanych w przepisach kodeksu karnego wyko-
nawczego, lecz ich nie spełnił12.
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13 A. Marek, Rola amerykańskiej probacji i jej efektywność, Acta Universitatis Nicolai Copernici 1978, Prawo XVI, z. 89, s. 225. 
14 A. Kordik, Warunkowe zawieszenie wykonania kary w systemie środków probacyjnych i jego efektywność, Wyd. Kolonia 

Limited, Wrocław 1998, s. 27-28, por. W. świda, Prawo..., op. cit., s. 305; A. Wiśniewski, Model kurateli w Polsce, Wyd. 
PWN, Warszawa 1978, s. 58, cyt. za: A Kordik, Warunkowe..., op. cit., s. 28; por. K. Daszkiewicz, Dozór fakultatywny i 
obligatoryjny, Prokuratura i Prawo 2002, nr 10, s. 33; T. Dukiet-Nagórska (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna 
i wojskowa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, s. 214; T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części 
ogólnej, wyd. 3, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, s. 305; M. Budyn-Kulik (w:) M. Mozgawa (red.), 
Kodeks karny. Praktyczny komentarz, wyd. 3, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 182; R. Góral, 
Kodeks karny. Praktyczny komentarz, wyd. V, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2007, s.148; M. 
Kalitowski (w:) O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, 
Kodeks..., op. cit., s. 612; R. Kokot, Warunkowe umorzenie postępowania w projekcie reformy prawa karnego (w:) PPiA, 
pod red. J. Kolasa, t. XXXI, Wyd. UWr., Wrocław 1995, s. 65-66. 

15 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie..., op. cit., s. 472, por. A. Zoll (w:) A. Zoll (red.), Kodeks..., op. cit., s. 825.; M. Cieślak, Problemy wy-
konania orzeczeń o warunkowym umorzeniu postępowania, Nowe Prawo 1971, nr 7-8, s. 1070; A. Marek, Kodeks..., op. cit., 
s. 223; R. Góral, Kodeks..., op. cit., s. 148; B. Stańdo-Kawecka, Prawne podstawy resocjalizacji, Kantor Wydawniczy Zakamycze. 
Kraków 2000, s. 217; J. Kosonoga, Dozór..., op. cit., s. 89.

16 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie..., op. cit., s. 472, por. A. Zoll (w:) A. Zoll (red.), Kodeks..., op. cit. s. 825.

Należy zwrócić uwagę, że art. 4 pkt. 1 usta-
wy z dnia 16 września 2011 r o zmianie usta-
wy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., nr 240, poz. 
1431 z późn. zm.) wprowadzono drugą obli-
gatoryjną przesłankę wydania postanowienia 
o podjęciu warunkowo umorzonego postę-
powania karnego. Przedmiotową przesłankę 
stosuje się w wypadku zaistnienia fakultatyw-
nych przesłanek wydania przedmiotowego 
postanowienia po udzieleniu sprawcy pisem-
nego upomnienia przez sądowego kuratora 
zawodowego chyba, że przemawiają przeciw-
ko temu szczególne względy. Wyniki analizy 
badań własnych wskazują w praktyce na niską 
skuteczność niniejszego rozwiązania.

W badanych 405 sprawach obejmujących 
badania własne, oddano pod dozór 33 oskar-
żonych, a w 2 sprawach stwierdzono uchyla-
nie się oskarżonego od dozoru. Zastosowanie 
dozoru nie przesądzało pomyślnego zakoń-
czenia okresu próby.

W jednej ze spraw objętych badania-
mi własnymi sąd wydając postanowienie  
o niepodejmowaniu przedmiotowego postę-
powania uznał podjęcie za przedwczesne, 
mimo, stwierdzenia, że relacje między oskar-

żonym a pokrzywdzonymi nie układały się 
dobrze. Podstawą argumentacji sądu w tej 
sprawie był fakt trwania w dalszym ciągu 
okresu próby oraz pozostawanie oskarżone-
go pod dozorem kuratora, który ma możli-
wość kontrolowania jego zachowania.

Analiza jednej ze spraw prowadziła do 
wyodrębnienia zaniechania oddania oskar-
żonego pod dozór jako możliwej przyczyny 
wydania przez sąd postanowienia o umorze-
niu postępowania wykonawczego z powodu 
upływu okresu z art. 68§4 k.k.

III. PODSUMOWANIE
Podsumowując należy podkreślić, że słusznie 

podkreśla się w literaturze, że w rozważaniach 
nad warunkami efektywności, pomocny jest 
także nacisk na poziom dozoru kuratorskiego13, 
który jest efektywniejszą od poręczenia14 formą 
resocjalizacji sprawcy i zadośćuczynienia po-
krzywdzonemu15, polegającą na ścisłej kontroli 
postępowania takiej osoby na wolności (wolność 
dozorowana)16. Analiza wyroku warunkowo 
umarzającego postępowanie karne w zakresie 
oddania pod dozór oraz czynników związanych 
z dozorem wskazują na zasadność obowiązu-
jącego fakultatywnego charakteru oddawania 
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pod dozór oraz wynikającego z tego charakteru 
wskazywania obszarów zastosowania badanej 
instytucji poprzedzone wszechstronną analizą 
zebranego w sprawie materiału dowodowego.

SŁOWA KLUCZOWE
dozór, efektywność, warunkowe umorzenie 

postępowania karnego, okres próby, kurator.

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie ba-

dawcze dozoru nakładanego w postępowaniu 
w przedmiocie warunkowego umorzenia po-
stępowania karnego w badaniach własnych 405 
spraw sądowych. Omawiane zagadnienie obej-
muje dozór kuratora sądowego nałożony przed-
miotowym wyrokiem oraz dozór Policji. Miejsce 
dozoru w badaniach prezentowanej instytucji 
będzie ujęte także za pomocą propozycji zmian 
w jego stosowaniu. Prezentacja i analiza oma-
wianej problematyki zostanie przedstawiona 
poprzez kolejne etapy postępowania karnego.

KEYWORDS
supervision, effectiveness, the institution 

of the conditional discontinuation of criminal 
proceedings, period of probation, probation 
officer.

SUMMARY
The aim of this article is to present re-

search problems of the supervision of the 
conditional discontinuation of criminal pro-
ceedings institution. This research consists in 
the analysis of court records 405 cases con-
cerning the effectiveness of this institution. 
These issue include supervision of a proba-
tion officer applied the present judgment and 
supervision of Police. The place of supervision 
presented in the study of institutions will also 
be included with the proposed amendments 
to its application. Presentation and analysis 
of these problems will be provided through 
successive stages of criminal proceedings.
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Aleksandra Surowiecka

Tożsamość konstytucyjna państwa
- analiza wybranego orzecznictwa niemieckiego 
Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i polskiego 
Trybunału Konstytucyjnego w kontekście procesów 
integracji europejskiej (cz. I) 

Constitutional identity of the state - analysis of selected 
case law of the German Federal Constitutional Court and 
the Polish Constitutional Court in the context of European 
integration processes (part I)

I. WSTĘP
Hipoteza, która w niniejszym artykule 

będzie poddana weryfikacji, brzmi: trybuna-
ły konstytucyjne Niemiec i Polski mają co do 
zasady nastawienie sprzyjające procesowi in-
tegracji europejskiej w ramach Unii Europej-
skiej, ale jednocześnie przyjmują rolę „straż-
ników” - nie tylko krajowych norm i przepi-
sów konstytucyjnych, lecz również państwo-
wej tożsamości konstytucyjnej. W procesie 
integracji europejskiej sądy i trybunały kon-
stytucyjne przyjmują niejako nową funkcję - 
kreacyjną. W artykule zostanie przedstawio-
ne, na wybranych orzeczeniach, w jaki spo-
sób trybunały konstytucyjne Niemiec i Polski 
tworzą definicję tożsamości konstytucyjnej; 
omówiona zostanie także argumentacja try-
bunałów - dlaczego i w jaki sposób czują się 
one kompetentne do ochrony tej tożsamości. 
W pracy niezbędne będzie również odniesie-
nie się pokrótce do dyskursu konstytucyjnego 

w ramach Unii Europejskiej - do pytań zwią-
zanych z charakterem prawnym UE, suweren-
nością państwową oraz finalnością procesu 
integracji europejskiej. Niebagatelne znacze-
nie ma tutaj także relacja między prawem 
unijnym a prawem państw członkowskich.

W końcowej części pracy zostanie podjęta 
próba prognozowania przyszłych „zachowań” 
sądów i trybunałów konstytucyjnych w Unii 
Europejskiej. 

II. SĄDY KONSTYTUCYJNE W PROCESIE 
INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ - UWAGI 
OGÓLNE

Przed omówieniem poszczególnych orze-
czeń trybunałów konstytucyjnych, warto 
krótko nawiązać do roli sądów konstytucyj-
nych w procesie integracji europejskiej. Pisząc 
o tym zagadnieniu, w literaturze przedmiotu 
zwraca się uwagę m.in. na to, że w ramach 
Unii Europejskiej powstaje „zintegrowana eu-
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1 Na tę zintegrowaną przestrzeń prawną składają się: normy prawa pierwotnego i pochodnego UE, niepisane zasady 
ogólne oraz normy krajowe, wydane w celu wykonania zobowiązań, płynących z prawa UE. K. Wójtowicz, Rola sądów 
konstytucyjnych w tworzeniu zintegrowanej europejskiej przestrzeni prawnej, [w:] A. Frąckowiak-Adamska, R. Grzesz-
czak (red.), Europejska przestrzeń sądowa, Wrocław 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 14-17

2 Ibidem, s. 15.
3 Tak jest np. we Francji - francuska Rada Konstytucyjna posiada weto zawieszające.
4 Np. w Niemczech - FTK pisał w swoich orzeczeniach o tzw. niezmiennych zasadach niemieckiej konstytucji.
5 E. Piontek, Konstytucje państw członkowskich w porządku prawnym Unii Europejskiej, [w:] J. Wawrzyniak, M. Laskowska (red.), 

Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, Warszawa 2009, Wydawnictwo Sejmowe, s. 404.

ropejska przestrzeń prawna”1. Wiąże się ona 
- po pierwsze - ze sprawowaniem przez sądy 
konstytucyjne państw członkowskich kontroli 
nad przekazywaniem kompetencji prawo-
twórczych i sądowych Unii Europejskiej. Jest 
to swego rodzaju filtr, „przez który materia 
konstytucyjna przenika do przestrzeni ponad-
państwowej”, a w konsekwencji także „prawo 
UE przenika do porządku krajowego”2. Można 
tu wyróżnić dwie sytuacje: a/ gdy sąd konsty-
tucyjny posiada tzw. weto zawieszające (tzn. 
w razie stwierdzenia sprzeczności przepisów 
traktatu akcesyjnego z krajową konstytucją; 
ratyfikacja traktatu jest dopuszczalna tylko po 
stosownej zmianie konstytucji)3; b/ gdy sąd 
konstytucyjny posiada tzw. weto absolutne 
(tzn. stwierdza, że istnieje taka materia kon-
stytucyjna, która w żadnym razie nie podlega 
przekazaniu na rzecz organizacji ponadnaro-
dowej)4. Po drugie, zintegrowana europejska 
przestrzeń prawna wiąże się z zapewnieniem 
skuteczności unijnemu prawu w ramach kra-
jowego porządku konstytucyjnego. Jest to 
kwestia o tyle problematyczna, że nie istnieje 
współcześnie stosowna reguła, ani upraw-
niony podmiot, który by wskazał, co zrobić 
w sytuacji, gdy dojdzie do konfliktu między 
prawem UE, a konstytucją danego państwa 
członkowskiego. Wypracowana przez Eu-
ropejski Trybunał Sprawiedliwości zasada 
pierwszeństwa stosowania prawa unijnego 
przed prawem krajowym zdaje się często - jak 

pokazuje praktyka - nie mieć zastosowania 
w przypadku norm rangi konstytucyjnej. Po 
trzecie, w ramach zintegrowanej europejskiej 
przestrzeni prawnej mówi się o kształtowaniu 
- wspólnych dla systemów prawnych państw 
członkowskich - tradycji konstytucyjnych, 
które stanowią podstawę zasad ogólnych pra-
wa unijnego. Głównym punktem odniesienia 
jest tutaj art. 6 ust. 3 TUE. 

E. Piontek jest zdania, że cały porządek 
prawny UE opiera się właśnie na poszano-
waniu tych podstawowych wartości politycz-
nych i prawnych, wspólnych dla ładu konsty-
tucyjnego państw członkowskich. W procesie 
integracji europejskiej następuje przenie-
sienie tych wartości na poziom wspólny dla 
państw. W traktatowo określonych granicach 
powstaje zatem nadrzędny porządek prawny 
w stosunku do krajowego porządku prawne-
go5. W doktrynie częściej jednak zaznacza się 
„pierwszeństwo stosowania” prawa unijne-
go, a nie jego „nadrzędność” w stosunku do 
prawa państw członkowskich. Jak zasygnali-
zowano wcześniej, problem powstaje w przy-
padku kolizji prawa UE z normami konstytu-
cyjnymi państw członkowskich. W krajowych 
konstytucjach różnie ujmowane są kwestie 
dotyczące integracji europejskiej, a w tym 
najważniejszej kwestii - powierzenia kompe-
tencji. K. Działocha, na podstawie przeprowa-
dzonych analiz różnych norm odnoszących się 
do „kwestii unijnej” w konstytucjach państw 



przegląd prawno-ekonomiczny 19 (2/2012)16

6 K. Działocha, Poszukiwanie formuły suwerenności państwa-członka UE w polskiej nauce prawa, [w] J. Wawrzyniak, M. Laskow-
ska (red.), op.cit., s. 54-55. Por. także: Z.J. Pietraś, Prawo wspólnotowe i integracja europejska, Lublin 2006, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 248 i n. oraz A. Kustra, Przepisy i normy integracyjne w konstytucjach wybranych 
państw członkowskich UE, Toruń 2009, Wydawnictwo „Dom Organizatora”.

7 Tak jest np. w konstytucjach Francji, Portugalii, Hiszpanii.
8 Np. w konstytucjach Czech, Węgier, Słowacji.
9 Np. w konstytucjach RFN, Polski, Austrii, Luksemburga, Szwecji.
10 Np. w konstytucjach Włoch czy Grecji.
11 C. Mik, Powierzenie Unii Europejskiej władzy przez państwa członkowskie i jego podstawowe konsekwencje prawne, [w:] J. Kranz 

(red.), Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska, Warszawa 2006, Prawo i Praktyka Gospodarcza, s. 116.
12 K. Wójtowicz, op.cit., s. 13.
13 Por. art. 19 TUE oraz dawny art. 220 TWE.
14 Por. np. art. 173 Konstytucji RP.
15 K. Wójtowicz, op.cit., s. 18.

członkowskich, stwierdził6, że najczęściej 
mowa jest w nich o „wspólnym wykonywaniu 
kompetencji” przez UE i państwa członkow-
skie7, niekiedy także o „przyzwoleniu na wy-
konywanie kompetencji” przez UE lub w jej 
ramach8, o „przekazaniu” lub „powierzeniu” 
kompetencji państwa pod określonymi wa-
runkami i dla określonych celów9; rzadziej 
spotyka się przepisy dotyczące „wyrażenia 
zgody na ograniczenie suwerenności”10. Zda-
niem C. Mika, mamy tutaj zatem do czynienia 
z istnym „chaosem konstytucyjnym”11 - cza-
sem w ogóle nie ma jednoznacznych formuł, 
w innych przypadkach występują określenia 
nie budzące wątpliwości; niekiedy w konsty-
tucjach mowa jest o ograniczeniu suwerenno-
ści lub jej wykonywania, czasem - o wspólnym 
wykonywaniu kompetencji czy ich delegacji. 
Jak pisze C. Mik, wybór określonej formuły 
nie zależy od pozycji państwa w procesie in-
tegracji europejskiej w chwili akcesji, ale od 
wewnętrznych uwarunkowań i krajowej dok-
tryny prawniczej.

Brak ściśle określonych (i zaakceptowa-
nych we wszystkich państwach członkow-
skich) reguł, które określałyby wzajemne 
relacje między porządkami prawnymi, po-
chodzącymi z różnych źródeł (unijnego i kra-

jowych-konstytucyjnych), może prowadzić do 
pewnych trudności w relacjach między sąda-
mi konstytucyjnymi państw członkowskich, 
a Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości/
Trybunałem Sprawiedliwości UE12. Trudności 
te powstają, oczywiście, w procesie stosowa-
nia prawa. Z jednej strony, ratyfikując traktat 
akcesyjny, państwa uznają kompetencje ETS 
i jego orzecznictwo13. Z drugiej jednak strony, 
to niezależne sądy/trybunały konstytucyjne 
są właściwe do orzekania o fundamentalnych 
(konstytucyjnych) kwestiach w danym pań-
stwie członkowskim14. Sytuację tę kompli-
kuje dodatkowo fakt, że UE nie ma własnych 
sądów w państwach członkowskich i zada-
nie zapewnienia stosowania prawa unijne-
go spoczywa przede wszystkim na sądach 
krajowych15. Sądy te stają się więc poniekąd 
powszechnymi sądami unijnymi, a krajowi 
sędziowie - sędziami europejskimi. Poszu-
kiwanie balansu, „złotego środka” pomiędzy 
zasadą nadrzędności krajowych norm kon-
stytucyjnych, a uwzględnieniem pierwszeń-
stwa stosowania prawa unijnego, przy jedno-
czesnym zachowaniu zasady pewności prawa 
- jest często nad wyraz trudne.

Rozwiązaniem z tego typu sytuacji okazuje 
się być zwykle akceptacja koncepcji multicen-
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16 Por. również dawny art. 10 TWE.
17 Por. art. 267 TFUE i dawny art. 234 TWE. U. Haltern, Europarecht. Dogmatik im Kontext, Wyd. 2, Tübingen 2007, Mohr Siebeck, 

s. 195 i n.
18 Niektórzy uważają wprawdzie, że opisana tu władza sądów krajowych jest pozorna, gdyż są one zobligowane - w ramach 

procedury pytań prejudycjalnych - do wydawania wyroków zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości. U. Haltern 
twierdzi jednak, iż jest to władza realna. Ibidem, s. 202.

19 Ibidem, s. 200.
20 Por. M.P. Maduro, Wykładnia prawa wspólnotowego - funkcja orzecznicza w kontekście pluralizmu konstytucyjnego, [w:] A. 

Frąckowiak-Adamska, R. Grzeszczak (red.), op.cit., s. 50.

tryczności systemu prawa oraz pro-unijnej 
(przyjaznej prawu unijnemu) wykładni pra-
wa krajowego. Czasem przyjmuje się w tym 
kontekście, że prawo UE nie jest prawem 
zewnętrznym, narzuconym przez inny pod-
miot, ale prawem poniekąd „własnym”. Tego 
rodzaju podejście odpowiada funkcjonalnej 
wykładni art. 4 ust. 3 TUE: „Zgodnie z zasadą 
lojalnej współpracy Unia i Państwa Członkow-
skie wzajemnie się szanują i udzielają sobie 
wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań 
wynikających z Traktatów. Państwa Człon-
kowskie podejmują wszelkie środki ogólne 
lub szczególne właściwe dla zapewnienia wy-
konania zobowiązań wynikających z Trakta-
tów lub aktów instytucji Unii. Państwa Człon-
kowskie ułatwiają wypełnianie przez Unię jej 
zadań i powstrzymują się od podejmowania 
wszelkich środków, które mogłyby zagrażać 
urzeczywistnieniu celów Unii.”16

Opisana wyżej koncepcja sprzyja „dialo-
gowi” pomiędzy Trybunałem Sprawiedliwo-
ści UE, a sądami (w tym sądami konstytu-
cyjnymi) państw członkowskich. O dialogu 
tym, w kontekście procedury pytań prejudy-
cjalnych, pisze m.in. U. Haltern17. Niemiecki 
profesor, poszukując odpowiedzi na pytanie 
o przyczyny tak ogromnego - jego zdaniem - 
sukcesu tej procedury, pisze m.in. o czterech 
możliwych powodach.

Po pierwsze, z neorealistycznego punktu 
widzenia, Trybunał Sprawiedliwości repre-

zentuje w swoich orzeczeniach nie tylko inte-
res Wspólnoty, ale także - w pewnym stopniu 
- interes państw członkowskich. Po drugie, 
współpraca między Trybunałem, a sądami 
państw członkowskich oznacza, że sądy kra-
jowe - orzekające dotychczas tylko w ramach 
prawa wewnętrznego - po przystąpieniu ich 
kraju do UE, nabywają kompetencję do orze-
kania (względnie: do współ-orzekania) rów-
nież w sprawach z zakresu prawa unijnego. 
Z pewnym uogólnieniem można stwierdzić, 
że krajowi sędziowie przejmują tym samym 
po części kompetencje władzy ustawodaw-
czej w swoim państwie, ponieważ orzekają 
o (nie)zgodności uchwalonych wcześniej kra-
jowych aktów prawnych z prawem unijnym. 
W konsekwencji, w ich wyrokach mowa jest 
o tym, że - przykładowo - dana ustawa nie 
może być w określonej sytuacji zastosowana. 
U. Haltern określa to zjawisko jako „przyrost 
władzy politycznej” sądów państw członkow-
skich („Zuwachs an politischer Macht”)18. Po 
trzecie, powodem owocnej współpracy mię-
dzy Trybunałem unijnym, a sądami państw 
członkowskich jest również „dialog konsty-
tucyjny” („Verfassungsdialog”)19.Warto przy 
tym zauważyć, że ETS (w ramach procedury 
pytań prejudycjalnych) nie może po prostu 
- jak typowy sąd - rozstrzygać sporów, ale 
musi formułować wskazówki dla sądów kra-
jowych20. To z kolei prowadzi do ostatniej, 
czwartej, uwagi: zdaniem U. Halterna, dialog 
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21 Prof. E. Łętowska zajęła tym samym stanowisko w ramach dyskusji na temat stosowania prawa międzynarodowego i wspól-
notowego w Polsce. Por. zapis tej dyskusji: M. Granat (red.), Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w we-
wnętrznym porządku prawnym Francji i Polski, Warszawa 2007, Wydawnictwo Sejmowe, s. 54.

22 BVerfGE 37, 271.
23 Tłumaczenie: K. Zaradkiewicz (red.), Relacje między prawem konstytucyjnym a prawem unijnym w orzecznictwie sądów kon-

stytucyjnych państw Unii Europejskiej, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2010, Zespół Orzecznictwa i Studiów, s. 74.
24 „Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen.” „The Federation may by a 

law transfer sovereign powers to international organizations.” Niemiecka wersja Ustawy Zasadniczej znajduje się na stronie: 
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html (stan na: 01.07.2012). Angielska wersja: 
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf (stan na: 01.07.2012).

i współpraca między ETS a sądami krajowymi 
odbywa się na zasadzie dobrowolności, a nie 
przymusu, a to - wydawało by się, paradok-
salnie - prowadzi do zwiększonej aktywności 
sądów krajowych w ramach opisanego wyżej 
dialogu z unijnym Trybunałem.

Należy jednak pamiętać, że zasada lojal-
nej współpracy i wynikający z niej obowiązek 
zgodnej z prawem UE wykładni prawa krajo-
wego, odbywające się w ramach opisanego wy-
żej dialogu, mają pewne granice. Przykładowo, 
E. Łętowska uważa: „ja (…) zrobię wszystko, co 
potrafię, przy pomocy interpretacji, aby uniknąć 
konfliktu i konieczności bezpośredniego zajęcia 
stanowiska w konkretnym sporze konstytucyj-
nym, w którym stawką jest decyzja o prioryte-
cie prawa wspólnotowego. Wiem jedno, że jest 
w pewnym momencie granica, która powiedzieć 
każe non possumus i tę granicę wyznaczają try-
bunały konstytucyjne, gdy dojdą do wniosku, że 
przekazana organom wspólnotowym kompe-
tencja prowadzi do dymisji zasad, z jakich nie 
wolno zrezygnować. W tym momencie, gdy taki 
konflikt się pojawi, sądzę, że trybunały konsty-
tucyjne będą mówiły non possumus.”21

III. FEDERALNY TRYBUNAŁ KON-
STYTUCYJNY (NIEMCY) - ANALIZA 
WYBRANEGO ORZECZNICTWA

Republika Federalna Niemiec jest jed-
nym z krajów założycielskich Wspólnot, ma 

zatem długą historię członkostwa. Ponadto, 
niemiecki Trybunał Konstytucyjny - Bunde-
sverfassungsgericht - okazał się być w tzw. 
„sprawach europejskich” niezwykle aktyw-
ny. Z tych powodów nie sposób jest, choćby 
ogólnie, przedstawić wszystkich orzeczeń Fe-
deralnego Trybunału Konstytucyjnego, z ich 
stanem faktycznym i prawnym. Uwaga zosta-
nie zatem w niniejszym artykule skupiona na 
zasadniczych tezach tych orzeczeń, które ze 
względu na cel całej pracy wydają się najbar-
dziej istotne.

Na początku należy wymienić tzw. orze-
czenie Solange I z 1974 r.22 Sędziowie FTK 
stwierdzili w nim, że „konstytucyjne upoważ-
nienie do przeniesienia praw zwierzchnich na 
instytucje międzynarodowe (art. 24 Ustawy 
Zasadniczej) musi być interpretowane w kon-
tekście całej regulacji konstytucyjnej. Upoważ-
nienie to nie otwiera drogi do zmiany zasad-
niczej konstrukcji porządku konstytucyjnego 
(‘Grundstruktur der Verfassung’), na której 
opiera się jego tożsamość, bez zmiany tekstu 
konstytucji, jedynie poprzez ustawodawstwo 
instytucji międzynarodowych.”23 Warto dodać, 
że art. 24 ust. 1 niemieckiej UZ należy do tzw. 
przepisów integracyjnych, czyli bezpośrednio 
związanych z uczestnictwem RFN w struktu-
rach unijnych. Stanowi on, że Federacja może - 
w drodze ustawy - przenieść prawa zwierzch-
nie na instytucje międzynarodowe24.
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25 Z.J. Pietraś, op.cit., s. 257-258.
26 BVerfGE 73, 339.
27 K. Zaradkiewicz (red.), op.cit., s. 80.
28 Z.J. Pietraś, op.cit., s. 258.
29 K. Zaradkiewicz (red.), op.cit., s. 81.
30 „Nikt nie może zostać pozbawiony swojego ustawowego sędziego”, czyli nikogo nie można pozbawić prawa do rozpoznawania 

jego sprawy przez sąd, którego właściwość i skład wynika z ustawy. Ibidem, s. 80.
31 BVerfGE 89, 155.
32 K. Zaradkiewicz (red.), op.cit., s. 90.

W omawianym orzeczeniu FTK uznał 
także, że jest kompetentny do badania zgod-
ności wspólnotowego prawa pochodnego 
z prawami podstawowymi, gwarantowanymi 
w niemieckiej konstytucji - tak długo, dopóki 
Wspólnoty nie zapewnią przestrzegania tych 
praw w sposób i w zakresie porównywalnym 
z niemieckim prawem konstytucyjnym. Po-
nadto, to sąd niemiecki ma ustalać granice 
supremacji prawa wspólnotowego w stosun-
ku do prawa krajowego, przy czym uznano, 
że prawo wspólnotowe nie jest ani prawem 
krajowym, ani międzynarodowym, lecz nie-
zależnym systemem prawnym, tworzonym 
przez źródło autonomiczne25.

W 1986 r. FTK wydał kolejne bardzo ważne 
orzeczenie (tzw. Solange II)26, w którym odwró-
cone zostało domniemanie z wyroku Solange I, 
dotyczące ochrony praw podstawowych. Nie-
miecki Trybunał uznał, że dopóki Wspólnoty 
Europejskie zapewniają „skuteczną ochronę 
praw podstawowych (…), w istocie równą nie-
wzruszalnej ochronie praw podstawowych 
wynikającej z niemieckiej UZ, a zwłaszcza 
generalnie poręczają nienaruszalność isto-
ty praw podstawowych - dopóty Federalny 
Trybunał Konstytucyjny nie będzie już wyko-
nywać swoich kompetencji w odniesieniu do 
kwestii dopuszczalności stosowania pochod-
nego prawa wspólnotowego, funkcjonującego 
jako podstawa prawna działań niemieckich 
sądów lub organów administracji na obszarze 

władzy zwierzchniej RFN, a tym samym nie 
będzie badać zgodności pochodnego prawa 
wspólnotowego z gwarancjami prawa podsta-
wowych zawartymi w UZ.”27 Jak pisze Z.J. Pie-
traś, w omawianym orzeczeniu FTK zajął po-
zycję bardziej pro-integracyjną, niż w Solange 
I. Co do zasady, niemiecki Trybunał nie będzie 
już sprawdzał, czy akty prawa wspólnotowego 
naruszają UZ, jednakże - w wyjątkowych sy-
tuacjach - nadal będzie przyznawać wyższość 
krajowemu prawu konstytucyjnemu. Dopóki 
nie istnieje europejska struktura federalna, 
dopóty problem ochrony praw człowieka nie 
będzie rozstrzygnięty ostatecznie28.

Solange II wpisywało się w nurt „umiar-
kowanie proeuropejskiego”29 rozwoju orzecz-
nictwa FTK - w orzeczeniu tym doceniony zo-
stał wspólnotowy system ochrony prawnej, 
a ETS określony został jako „ustawowy sę-
dzia” w rozumieniu art. 101 ust. 1 UZ30.

Na temat ochrony praw podstawowych 
- w duchu kontynuacji doktryny Solange II - 
niemiecki Trybunał zajął stanowisko również 
przy okazji badania konstytucyjności Trak-
tatu o Unii Europejskiej. W tzw. orzeczeniu 
Maastricht31, FTK zadeklarował „kooperację” 
z ETS w sprawowaniu kontroli dopuszczalno-
ści stosowania w Niemczech aktów wtórnego 
prawa wspólnotowego, polegającą na ograni-
czeniu się FTK do roli „generalnego gwaran-
ta” przestrzegania niewzruszonego standar-
du tych praw, przyjętego w UZ32.
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33 Ibidem, s. 88.
34 Ibidem.
35 Ibidem, s. 85.
36 Z.J. Pietraś, op.cit., s. 258-259. Por. także: R. Arnold, Orzecznictwo niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego a 

proces integracji europejskiej, „Studia Europejskie”, 1999, nr 1, s. 95-106.
37 Na mocy art. 79 ust. 3 UZ (tzw. klauzula wieczysta - „Ewigkeitsklausel”), w związku z art. 20 i art. 1 UZ, niedopuszczalne 

są zmiany w niemieckiej konstytucji, których skutkiem byłoby uszczuplenie zasad demokracji, federalizmu, podziału władz i 
państwa socjalnego, nienaruszalności godności osoby ludzkiej, ochrony nienaruszalnych i niezbywalnych praw człowieka oraz 
bezpośredniego związania władz publicznych prawami podstawowymi. K. Zaradkiewicz (red.), op.cit., s. 86.

38 Ibidem, s. 91-109.
39 Ustawą z dn. 19.12.2000 r. znowelizowano art. 12 a ust. 4 zd. 2 UZ. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, kobiety nie 

mogą w żadnym przypadku być zobowiązane do pełnienia służby z bronią w ręku. Poprzednie przepisy niemieckiej UZ były 
niezgodne - jak stwierdził ETS - z Dyrektywą 76/207/EWG z dnia 09.02.1976 r., ponieważ wykluczały w sposób generalny 
zatrudnianie kobiet w armii na stanowiskach związanych z posługiwaniem się bronią. Zezwalały jedynie na ich zatrudnienie w 
wojskowej służbie zdrowia i w formacjach muzyki wojskowej. Por. wyrok: C-285/98, Tanja Kreil v. Bundesrepublik Deutschland, 
[2000] ECR I-69. Por. także omówienie wyroku: P. Mikłaszewicz, Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego w krajowych po-
rządkach prawnych według orzecznictwa ETS i Sądu Pierwszej Instancji, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Zespół Orzecznictwa 
i Studiów, 2005, http://www.trybunal.gov.pl/epublikacje/download/PIERWSZENSTWO.pdf (stan na: 01.07.2012), s. 16-17.

Niezwykle ciekawe są również pozostałe 
tezy orzeczenia Maastricht. Konstytucyjność 
TUE została, co do zasady, potwierdzona, jed-
nakże FTK uznał się za właściwy do kontrolo-
wania, „czy wydane przez instytucje i organy 
europejskie akty prawne mieszczą się w gra-
nicach przyznanych im praw zwierzchnich, 
czy też je przekraczają.”33 Trybunał zaznaczył 
bowiem, że Unia Europejska działa na zasa-
dach: subsydiarności (pomocniczości) oraz 
kompetencji powierzonych (przyznanych); 
nie posiada zatem kompetencji do określania 
własnych kompetencji („Kompetenz-Kompe-
tenz”). Dopuszczalna jest wprawdzie teleolo-
giczna interpretacja traktatów, jednakże jej 
rezultatem nie może być tworzenie nowych 
zadań czy kompetencji unijnych instytucji, 
ani też rozszerzanie już istniejących. Ponadto, 
zdaniem niemieckiego Trybunału, Unia po-
winna ograniczać intensywność swoich regu-
lacji w celu „ochrony tożsamości narodowej 
państw członkowskich”34 - zgodnie z zasadą 
proporcjonalności. W wyroku zostało pod-
kreślone, że TUE ustanawia „związek państw, 
którego celem jest urzeczywistnianie coraz 
ściślejszej unii narodów Europy zorganizo-

wanych w państwa, nie ustanawia natomiast 
jednego państwa, opartego na jakimś jednym - 
europejskim - narodzie państwowym.”35 Unia 
jest zatem wspólnotą (związkiem) państw 
(„Staatenverbund”), a nie konfederacją („Sta-
atenbund”) czy państwem federalnym („Bun-
destaat”)36; to państwa pozostają w procesie 
integracji europejskiej „panami traktatów” 
(„Herren der Verträge”). Niemcy wprawdzie 
związały się traktatem, zawartym na czas 
nieokreślony, jednakże członkostwo w struk-
turach integracyjnych może - w ostateczności 
- zostać zniesione przez tzw. „akt przeciwny”. 
RFN określono w omawianym wyroku jako 
kraj, na mocy własnego prawa, w pełni suwe-
renny. Ponadto, FTK podkreślił znaczenie tzw. 
niezmiennych zasad niemieckiego porządku 
konstytucyjnego37.

Wyrok Maastricht był jednym z najważ-
niejszych w niemieckim orzecznictwie, a głów-
ne jego tezy powtarzano w kolejnych latach38. 
Zanim przedstawione zostanie ostatnie z orze-
czeń, w sprawie Traktatu z Lizbony, warto za-
znaczyć, że w 2000 r. w Niemczech dokonano 
zmiany konstytucji39. Sędziowie z Karlsruhe 
stoją wprawdzie na straży norm konstytucyj-
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40 BVerfGE 123, 267.
41 Krótkiego omówienia niemieckiego wyroku lizbońskiego dokonałam w artykule: A. Surowiecka, Reformy Unii Europejskiej 

według regulacji Traktatu z Lizbony a suwerenność państw członkowskich, „Civitas Europae”, 2010, nr 2, s. 17-18.
42 UE jest „traktatową unią suwerennych państw” - K. Zaradkiewicz (red.), op.cit., s. 111.
43 Por. ust. 298 omawianego wyroku.
44 Tzw. „Begleitgesetz” reguluje udział niemieckiego parlamentu i landów, jeśli chodzi o stanowienie prawa europejskiego. Doty-

czy to zwłaszcza zwiększonej ilości obszarów, w których głosowanie w Unii odbywa się na zasadzie kwalifikowanej większości. 
Bundestag i Bundesrat mogą ponadto zgłaszać sprzeciw, kiedy ich zdaniem nastąpi złamanie zasady subsydiarności.

nych, niejednokrotnie przyznając im wyższość 
wobec prawa unijnego, jednakże - jak się oka-
zało - w pewnych sytuacjach, na skutek orze-
czeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo-
ści, dochodzi do zmiany Ustawy Zasadniczej.

Wyrok Federalnego Trybunału Konsty-
tucyjnego z 30.06.2009 r. (tzw. orzeczenie 
lizbońskie - Lissabon-Urteil)40 został wydany 
w odpowiedzi na zarzuty, dotyczące sprzecz-
ności z przepisów Traktatu z Lizbony z Usta-
wą Zasadniczą41. Zarzuty zostały sformuło-
wane w czasie, kiedy nowy traktat znajdował 
się jeszcze w fazie ratyfikacji, a dotyczyły 
głównie kwestii suwerenności Niemiec, zasa-
dy demokracji i podziału władz.

W omawianym wyroku stwierdzona zo-
stała zasadnicza zgodność Traktatu z Lizbony 
z niemiecką konstytucją. FTK zaznaczył, że 
Niemcy - zgodnie z art. 23 UZ - współdziałają 
w rozwoju Unii Europejskiej dla urzeczywist-
nienia zjednoczonej Europy. Na gruncie obo-
wiązujących przepisów niedopuszczalne jest 
jednak przystąpienie RFN do europejskiej fe-
deracji ani (związane z tym) przekazanie su-
werenności takiemu podmiotowi przez pań-
stwo niemieckie. Powtórzono zatem niektóre 
tezy z poprzednich orzeczeń - podkreślono 
m.in., że istnieje zgoda co do uczestnictwa 
Niemiec w europejskim projekcie, rozumia-
nym jako „związek państw” („Staatenver-
bund”). Taki ścisły, trwały związek suweren-
nych państw, ma wykonywać, na podstawie 
traktatów założycielskich i zmieniających, 

powierzone mu zadania, zgodnie z przyzna-
nymi kompetencjami. Jednakże to państwa 
pozostają „panami traktatów”, a ich obywate-
le - podmiotami demokratycznej legitymacji. 
Ponownie zatem podkreślona została aktual-
ność zasady kompetencji powierzonych w od-
niesieniu do instytucji unijnych oraz między-
narodowy charakter traktatów42.

FTK zaznaczył w orzeczeniu, że po wejściu 
w życie Traktatu z Lizbony, Niemcy pozostaną 
suwerennym państwem i podmiotem prawa 
międzynarodowego. Niemieckie państwo 
stale posiada zatem władzę państwową („Sta-
atsgewalt”) i władzę konstytucyjną („verfas-
sungsgebende Gewalt”), a niemieckie teryto-
rium w dalszym ciągu należy tylko i wyłącz-
nie do RFN; również co do dalszego istnienia 
niemieckiego narodu sędziowie z Karlsruhe 
nie mają żadnych wątpliwości43.

W wyroku zwrócono uwagę na koniecz-
ność wzmocnienia praw, jakie posiadają 
Bundestag i Bundesrat. Niemiecki Trybunał 
stwierdził, że ilekroć decyzje podjęte na po-
ziomie europejskim będą miały na celu przy-
dzielenie instytucjom UE nowych kompeten-
cji, zmianę sposobu podejmowania decyzji 
lub gdy będą dotyczyły niemieckiej suweren-
ności, wówczas zgoda na takie decyzje, wy-
rażona przez przedstawiciela RFN w Radzie 
Europejskiej, zależeć ma od stanowiska, wy-
rażonego przez Bundestag44.

Sędziowie z Karlsruhe powtórzyli w wyro-
ku lizbońskim, za wcześniejszymi orzeczeniami 
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45 Por. ust. 334 wyroku oraz uwagi, zamieszczone w artykule: E. Klein, Bemerkungen zum Lissabon-Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts, [w] R.T. Baus, M. Borchard, G. Krings (red.), Europäische Integration und deutsche Verfassungsidentität, Berlin 2010, 
Konrad Adenauer Stiftung, s. 107-108.

46 Ust. 240 wyroku.
47 Por. P. Bała, „Tożsamość konstytucyjna” a Traktat z Lizbony. Tezy wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 

2009 r., „Ius Novum”, 2010, nr 2, s. 22.
48 Art. 1 UZ: „(1) Godność człowieka jest nienaruszalna. Jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem całej władzy państwowej. 

(2) Naród Niemiecki uznaje przeto nienaruszalne i niezbywalne prawa człowieka za podstawę każdej ludzkiej społeczności, 
pokoju i sprawiedliwości na świecie. (3) Następujące prawa zasadnicze wiążą ustawodawstwo, władzę wykonawczą i wymiar 
sprawiedliwości jako prawo bezpośrednio obowiązujące.” Art. 20 UZ: „(1) Republika Federalna Niemiec jest demokratycznym 
i socjalnym państwem federalnym. (2) Wszelka władza państwowa pochodzi od narodu. Naród sprawuje ją poprzez wybory, 
głosowania oraz poprzez specjalne organy ustawodawstwa, władzy wykonawczej i wymiaru sprawiedliwości. (3) Ustawodaw-
stwo jest związane porządkiem konstytucyjnym, zaś władza wykonawcza i wymiar sprawiedliwości ustawą i prawem. (4) Wobec 
każdego, kto usiłuje obalić ten porządek, wszyscy Niemcy mają prawo do oporu, jeśli inne przeciwdziałanie nie jest możliwe.”

49 Ust. 351 wyroku.
50 P. Sarnecki (red.), Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Warszawa 2007, Wolters Kluwer, s. 286.

FTK, że czują się kompetentni do tego, aby ba-
dać akty prawa unijnego pod kątem ich zgod-
ności z niemiecką Ustawą Zasadniczą45. Mowa 
jest tu konkretnie o zgodności z „nietykalnym 
jądrem tożsamości konstytucyjnej Ustawy 
Zasadniczej” („der untastbare Kerngehalt der 
Verfassungsidentität des Grundgesetzes”)46. Aż 
piętnaście razy pojawia się w orzeczeniu li-
zbońskim termin „tożsamość konstytucyjna” 
(„Verfassungsindentität”), której FTK nadaje 
materialną treść. Zdefiniowana jest ona jako 
pewien zbiór, zawierający w sobie: zasadę de-
mokracji, państwa prawnego i socjalnego oraz 
prawa podstawowe47. Zdaniem FTK, żadnym 
niemieckim instytucjom, ani przedstawicielom 
państwa niemieckiego, nie został udzielony 
mandat do rozporządzania niemiecką „tożsa-
mością konstytucyjną”. Sędziowie z Karlsruhe 
podkreślili, że będą stać na straży tej zasady 
i kontrolować, czy przestrzegany jest art. 79 
ust. 3 UZ, zgodnie z którym „zmiana Ustawy 
Zasadniczej, która narusza podział Federacji na 
landy, zasadnicze współdziałanie landów w za-
kresie ustawodawstwa albo zasady zawarte 
w artykułach 1 i 20, jest niedopuszczalna”48.

Zaznaczono również, że nowe kompe-
tencje, które przyznano Unii Europejskiej 

w Traktacie z Lizbony, nie stanowią elemen-
tów uzasadniających jej państwowość („Die 
neu begründeten Zuständigkeiten sind (...) 
keine ‘staatsbegründenden Elemente’) i nie 
umniejszają suwerennej państwowości Nie-
miec49. Państwom członkowskim UE należy 
pozostawić konieczną swobodę decydowania 
o takich kwestiach, jak: prawo karne, prawo 
rodzinne, podatki, religia, wydatki socjalne, 
sprawy wojska czy policji.

Podsumowując krótko uwagi dotyczą-
ce argumentacji FTK - zarówno w wyroku 
lizbońskim, jak i we wcześniejszych orze-
czeniach - można stwierdzić, że powinność 
przestrzegania zasad demokracji, państwa 
prawnego, socjalnego i federacyjnego oraz 
zasady subsydiarności, a także zapewnienie 
porównywalnej z przewidzianą w UZ ochro-
ny praw podstawowych, stanowi próbę okre-
ślenia „tożsamości konstytucyjnej” państwa 
niemieckiego. Tożsamość ta nie może ulec na-
ruszeniu w wyniku przynależności Niemiec 
do Unii Europejskiej. Wszelkie zmiany, które 
wiążą się z członkostwem RFN w UE, a które 
miałyby naruszyć „normy niezmienne kon-
stytucji”, są niedopuszczalne50.
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STRESZCZENIE 
W niniejszym artykule analizie poddane 

zostały wybrane orzeczenia niemieckiego Fe-
deralnego Trybunału Konstytucyjnego w celu 
odpowiedzi na pytanie, jak definiowana jest 
w nich „państwowa tożsamość konstytu-
cyjna”. Co do zasady, sędziowie pozytywnie 
wypowiadają się odnośnie uczestnictwa ich 
kraju w procesie integracji europejskiej; re-
spektowana jest zasada bezpośredniego sto-
sowania prawa UE i przychylności wykładni 
krajowego prawa w stosunku do prawa unij-
nego; akceptowana jest również autonomia 
europejskiego porządku prawnego. Można 
zatem, z tej perspektywy, mówić o swoistym 
dialogu między Federalnym Trybunałem 
Konstytucyjnym a Europejskim Trybunałem 
Sprawiedliwości; wydaje się, że krajowi sę-
dziowie tworzą z sędziami ETS pewną wspól-
notę wartości.

Z drugiej strony, należy stwierdzić, że 
powinność przestrzegania zasad demokra-
cji, państwa prawnego, socjalnego i federa-
cyjnego oraz zasady subsydiarności, a także 
zapewnienie porównywalnej z przewidzianą 
w Ustawie Zasadniczej ochrony praw pod-
stawowych, stanowi próbę określenia „tożsa-
mości konstytucyjnej” państwa niemieckiego. 
Tożsamość ta nie może ulec naruszeniu w wy-
niku przynależności Niemiec do Unii Europej-
skiej. Niemcy są wprawdzie państwem, które 
w konstytucji zapisaną ma zasadę otwartości 
krajowego porządku prawnego zarówno na 

prawo międzynarodowe („Völkerrechtsfreun-
dlichkeit”), jak i na prawo europejskie („Eu-
roparechtsfreundlichkeit”), jednakże wszelkie 
zmiany, które wiążą się z członkostwem RFN 
w UE, a które miałyby naruszyć „normy nie-
zmienne konstytucji”, są niedopuszczalne.

KEYWORDS 
identity, constitution, constitutional law, 

Treaty of Lisbon, constitutional tribunal, eu-
ropean integration.

SUMMARY
In this article, the subjects of analysis have 

been selected judgments of the German Fed-
eral Constitutional Court. The goal was to an-
swer the question of how the ‘constitutional 
identity of the state’ is defined. In most cases, 
the judges speak positively about their coun-
try’s participation in the process of European 
integration; the principle of direct applicabil-
ity of EU law is being respected; furthermore, 
the autonomy of European law is accepted. As 
the judgments show, the EU treaties are com-
patible with the national constitution. From 
this point of view, we can talk about some 
kind of dialogue between the national con-
stitutional court and the European Court of 
Justice; there is something like a community 
of values between them.

On the other hand, one should state, that 
the judges try to determine the definition of 
‘constutional identity’ of Germany; there is 
a duty of observing democratic principles, the 
principles of the legal, social and federal state 
and the subsidiarity principle, as well as the 
assurance of fundamental rights protection 
similar to the one stated in the constitution. 
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This identity cannot be changed as a result 
of German’s membership in the European 
Union. Although Germany is a country, where 
there is the principle of openness of the do-
mestic legal order both to the international 

law (‘Völkerrechtsfreundlichkeit’), as well as 
to the European law (‘Europarechtsfreun-
dlichkeit’), but changes which would violate 
some fundamental norms of the constitution, 
are inadmissible.
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I. WPROWADZENIE
Po epoce Polskiej Rzeczypospolitej Lu-

dowej, w której funkcjonowała gospodarka 
centralnie planowana, nowe realia ustrojowe 
skłoniły polskiego ustawodawcę do podję-
cia daleko posuniętych zmian legislacyjnych. 
W szczególności miały one sprostać wyzwa-
niom stawianym szeroko pojętemu prawu 
prywatnemu, które należycie regulowałyby 
wolnorynkowy obrót handlowy. Z tego po-
wodu jedną z najbardziej palących potrzeb 
legislacyjnych stała się implementacja do 
k.c. przepisu normatywnie wprowadzające-
go instytucję klauzuli r.s.s. Nastąpiło to wraz 
z przyjęciem ustawy z dnia 28 lipca 1990 
roku o zmianie ustawy - kodeks cywilny2. 

Wprowadzony wówczas art. 357¹ k.c. został 
umieszczony w tytule I księgi III k.c., co sytu-
uje go przed przepisami dotyczącymi zasady 
walutowości i zasady nominalizmu. Wspo-
mniany przepis uległ zmianie w ramach no-
welizacji z 23 sierpnia 1996 roku3, w wyniku 
której uchylono jego § 24. 

W międzyczasie ambitny ustawodaw-
ca rozpoczął prace mające na celu opraco-
wanie kolejnego k.c.  O wadze tego zadania 
świadczy fakt, że Ministerstwo Sprawie-
dliwości zleciło opracowanie nowej księgi 
zobowiązań nie samej i tak dostatecznie za-
pracowanej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Cywilnego5, lecz grupie ekspertów z zakresu 
cywilistyki wywodzących się z krakowskich 
uczelni. Zespół ten pod przewodnictwem 

1 Pełna nazwa tego zwrotu brzmi: rebus sic stantibus omnis promissio intellegitur (dalej: r.s.s.), co znaczy po polsku: „każde 
przyrzeczenie obowiązuje na warunkach z momentu jego złożenia”; Obecny kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 
93 ze zm., dalej: k.c.) przewiduje w art. 358¹ § 3 tzw. małą klauzulę rebus sic stantibus dotyczącą waloryzacji świadczeń. 
Odpowiednik tej konstrukcji został przewidziany w art. 11 ostatniej wersji wskazanego projektu, ale ze względu na podo-
bieństwo do jego regulacji de lege lata zostanie on pominięty w niniejszej pracy.

2 Ustawa z dnia 28 lipca 1990 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, Dz. U. z 1990 r., nr 55, poz. 321.
3 Ustawa z dnia 23 sierpnia 1996 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, Dz. U. z 1996 r., nr 114, poz. 542.
4 Zagadnienia związane z ówczesnymi niezwykle ciekawymi poglądami doktryny celowo zostały pominięte z uwagi na zakres 

tematyczny niniejszej pracy. Zob. np. Z. Gawlik, Klauzula rebus sic stantibus w znowelizowanym kodeksie cywilnym, „Nowe 
Prawo” 1990/10-12, s. 36-43; W. Czachórski, Powrót przepisów o przekazie i klauzuli rebus sic stantibus, „Rozprawy z prawa 
cywilnego i ochrony środowiska. Prace Naukowe Uniwersytetu śląskiego” 1992/12, s. 39-48. 

5 Dalej: Komisja.

Rafał Maciąg, Jakub Głowacz

Duża klauzula „rebus sic stantibus”1

- w świetle polskich propozycji legislacyjnych 

“Rebus sic stantibus” large clause in the light of polish legal 
proposals
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6 J. Pisuliński, F. Zoll, M. Pecyna (red.), Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem, (dalej: projekt) 
Kraków 2009.

7 M. Pecyna, F. Zoll, Zbiorcze uzasadnienie projektu: Treść, wykonanie i skutki naruszenia zobowiązania, „Transformacje Prawa 
Prywatnego” 4/2010, s. 91-144. Pozycja ta uwzględnia zmiany przyjęte na posiedzeniu Komisji, które odbyło się w dniach 22-24 
stycznia 2009 roku w Popowie. W skład zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie projektu weszli: M. Pecyna, J. Pisuliński, 
A. Rachwał, M. Spyra, M. Wyrwiński, F. Zoll.

8 Aktualnie znaczenie klauzuli r.s.s. jest rozpatrywane przede wszystkim w kontekście dyskusji dotyczącej instrumentów po-
chodnych będących przedmiotami kontraktów terminowych. Chodzi tu w szczególności o problematykę opcji walutowych. 
Szerzej zob. M. Konopczak, P. Mielus, P. Wieprzowski, Rynkowe aspekty problemów na pozagiełdowym rynku walutowych 
instrumentów pochodnych w Polsce w czasie globalnego kryzysu finansowego, „Bank i Kredyt” 2011/42(2), s. 97-122. 

9 Cyt. za: J. Gołaczyński, Przesłanki stosowania klauzuli rebus sic stantibus obecnie i pod rządami kodeksu zobowiązań, „Przegląd 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego” 1995/31, s. 151. 

10 Cyt. za: Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania-część ogólna, Warszawa 2010, s. 283.
11 R. Longchamps de Berier, Zobowiązania, Poznań 1948, s. 414-417. 
12 G. Bieniek, tłum. [przy użyciu:] Black’s Law Dictionary, West Publishing Co. 1990 (reprint 1998), s. 250.

uznanych przedstawicieli doktryny: prof. J. 
Pisulińskiego i prof. F. Zolla, podjął ów trud 
i wspólnym nakładem sił w 2009 roku opu-
blikował efekty swoich dotychczasowych 
prac6. Druga i zarazem ostatnia powszechnie 
znana wersja tego projektu została wydana 
wraz z końcem 2010 roku7.

Wydaje się, że generalnym asumptem do 
weryfikacji obecnego kształtu klauzuli r.s.s. 
jest trwający obecnie światowy kryzys gospo-
darczy8. Odnosi się do niej art. 10 propono-
wanego projektu. Próba oceny tego przepisu 
w niniejszym artykule stanowi jednocześnie 
zachętę do dyskusji nad omawianą instytucją 
oraz jej przyszłą postacią.

II. ISTOTA I ZNACZENIE KLAUZULI R.S.S. 
W OBROCIE CYWILNOPRAWNYM

Aktualnie na gruncie prawa polskiego 
nie występuje wyrażona wprost definicja 
tzw. dużej klauzuli r.s.s. W oparciu o obecną 
treść art. 357¹ k.c. znaczenie tego terminu 
przybliżają nieliczne syntetyczne sformu-
łowania wykreowane przez doktrynę. We-
dług J. Gołaczyńskiego klauzula ta „stanowi 
instytucję prawa zobowiązań, która daje są-
dowi możliwość dokonywania modyfikacji 
umowy, a nawet jej rozwiązania w wypad-

ku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczno-
ści, których strony nie mogły przewidzieć 
w momencie zawierania umowy”9. Szerszą 
koncepcję klauzuli r.s.s. prezentuje w swych 
poglądach Z. Radwański, zdaniem którego 
„zwrot ten stosowany jest obecnie na okre-
ślenie wszelkich koncepcji lub rozstrzygnięć 
ustawowych, zmierzających do modyfikowa-
nia zobowiązania z uwagi na nieoczekiwane 
zmiany stosunków społecznych”10. R. Long-
champs de Berier stwierdził, że klauzula ta 
pełni rolę odstępstwa od podstawowej za-
sady prawa cywilnego pacta sunt servanda, 
która pozwala uczestnikom obrotu cywilno-
prawnego na zachowanie poczucia bezpie-
czeństwa, wyrażającego się w przekonaniu, 
iż umowy zawarte zgodnie z przepisami są 
chronione przez prawo11. Nieco bardziej 
obrazową definicję analizowanej konstruk-
cji, wywodzącą się z kręgu państw anglosa-
skiego common law, przytoczył G. Bieniek. 
Zgodnie z nią klauzula r.s.s. „jest milczącym 
warunkiem dodanym do wszystkich umów 
i oznaczającym, że przestają one zobowiązy-
wać, jak tylko ulegnie zmianie stan faktycz-
ny, z którego one wyniknęły”12.

U podstawy zastosowania klauzuli r.s.s. 
leży kwestia jej odniesienia do zasady pac-
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ta sunt servanda13. W tym kontekście trafne 
wydaje się postawienie przez W. Czachór-
skiego następującego pytania: „w jaki spo-
sób i w jakim zakresie na gruncie prawnym 
wpływ zmiany stosunków na zobowiązania 
może i powinien być uwzględniany?”14. W pi-
śmiennictwie podkreśla się, że art. 357¹ k.c. 
z pewnością nie narusza wspomnianej zasa-
dy, lecz jedynie łagodzi jej ostrość, co pozwala 
w określonych przez prawo sytuacjach przy-
stosować konkretne zobowiązanie do zmie-
nionych stosunków15. Autor uzasadnienia 
do art. 10 projektu również podkreśla isto-
tę dostosowania umowy do nadzwyczajnej 
zmiany okoliczności, zakładając tym samym 
możliwość „w wyjątkowych przypadkach (…) 
osłabienia więzi kontraktowej, tak aby unik-
nąć całkowicie niesprawiedliwego rezultatu 
wykonania zobowiązania tam, gdzie umowa 
nie obejmuje swoją wyraźną lub dorozumia-

ną treścią określonego ryzyka”16. Wynika to 
z faktu, iż priorytetowym celem omawianej 
klauzuli jest nadanie zasadzie pacta sunt se-
rvanda rozsądnych granic17. Ten cel nadaje 
uprawnieniom wynikającym z klauzuli r.s.s. 
charakteru roszczeń bardzo zbliżonych do 
praw kształtujących, przy czym ich realizacja 
jest możliwa jedynie w rezultacie wydania 
konstytutywnego orzeczenia sądu18. W dok-
trynie są one określane mianem potestatyw-
nych praw podmiotowych kształtujących19. 
Ich urzeczywistnienie wyraża się w możliwo-
ści zastosowania klauzuli r.s.s. do wszelkiego 
rodzaju zobowiązań20, co stanowi wyraz uni-
wersalizmu tej zasady21.

III. KLAUZULA R.S.S. - UWAGI DE LEGE LATA
„Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany 

stosunków spełnienie świadczenia byłoby 
połączone z nadmiernymi trudnościami albo 

13 Wynika to z faktu, iż klauzula r.s.s. jest zasadniczo instytucją przełamującą jedną z podstawowych zasad prawa zobowiązań, 
którą jest bez wątpienia zasada pacta sunt servanda. Zob. M. Smyk, Klauzula  rebus sic stantibus a tzw. gospodarcza niemoż-
liwość świadczenia, „Monitor Prawniczy” 2001/14, s. 735-739 wraz z przywołaną tam literaturą. Częściowo odmiennie: A. 
Brzozowski, Klauzula rebus sic stantibus także w obrocie gospodarczym, „Przegląd Prawa Handlowego” 1997/1, s. 7-9. 

14 Cyt. za: W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009,  s. 319.
15 Z. Radwański, A. Olejniczak, op. cit., s. 305.
16 Cyt. za: M. Spyra, [w:] Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań…, op. cit., s. 82. 
17 Por. A. Brzozowski, [w:] System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań - część ogólna, t. 6, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 

2009, s. 968-969 wraz z przywołaną tam literaturą.
18 Por. m. in.  R. Tollik, Nowe uregulowanie klauzuli rebus sic stantibus oraz nominalizmu i waloryzacji świadczeń pieniężnych 

w kodeksie cywilnym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1991/6, s. 8; E. Szlachetka, P. Stykowski, Klauzule rebus sic 
stantibus w kodeksie cywilnym jako podstawa wzruszenia umów opcji walutowych, „Monitor Prawniczy” 2009/18, s. 983. 

19 Zob. L. Ostrowski, Prawa potestatywne a art. 357¹1 k.c., „Przegląd Sądowy” 2002/7-8, s. 130; por . także M. Pyziak-Szafnic-
ka, [w:] System prawa prywatnego, Prawo cywilne - część ogólna, t. 1, pod red. M. Safjana, Warszawa 2007, s. 711-712. 
Uprawnione jest zatem stwierdzenie, że wskazane uprawnienia nie ulegają przedawnieniu na podstawie art. 117 § 1 k.c., w 
przeciwieństwie do roszczeń majątkowych. Jedynym ograniczeniem czasowym zastosowania klauzuli r.s.s. może być moment 
spełnienia świadczenia prowadzącego do wygaśnięcia zobowiązania. Reasumując, prawo do powołania się na klauzulę istnieje 
dopóty, dopóki istnieje samo zobowiązanie - por. szerzej: Z. Radwański, A. Olejniczak, op. cit., s. 304-306. 

20 Jest to pogląd ugruntowany w orzecznictwie i doktrynie. Zob. np. A. Brzozowski, [w:] System…, op. cit., s. 974; odmiennie 
jednak: P. Machnikowski, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewek, Warszawa 2011, s. 545, a za nim R. Strugała, 
Perspektywa zmian regulacji dużej klauzuli rebus sic stantibus (art. 357¹ K.C.). Uwagi na tle projektu przygotowanego na 
zlecenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2012/1, s. 84-85, gdzie obaj autorzy, 
powołując się na nadzwyczajność zmiany stosunków jako przesłankę stosowania przepisu, opowiadają się za wyłączeniem 
zastosowania klauzuli r.s.s. do umów o charakterze spekulacyjnym.

21 R. Strugała, op. cit., s. 78-79. Autor argumentuje za pomocą reguł logiki prawniczej, że desygnat sformułowania „nadzwyczajna 
zmiana stosunków” obejmuje tak zmiany o charakterze powszechnym, jak i zmiany indywidualne. Takie stanowisko obrazuje 
ogólny charakter omawianej klauzuli oraz szerokie spektrum jej zastosowań w obrocie gospodarczym.
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22 R. Mańko, Przesłanki zastosowania klauzuli rebus sic stantibus w polskim prawie cywilnym, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu 
Warszawskiego” 2002/1, s. 86.

23 J. Rajski, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, Warszawa 2000, s. 186.
24 Zob. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1994 roku, III CZP 79/94, OSP 1995/3, poz. 57.
25 J. Rajski, op. cit., s. 186. Więcej na ten temat: W. Borysiak, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2005 roku, 

III CK 594/04, „Glosa” 2009/3, s. 41-45;  także m. in.: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 1991 roku, III CZP 122/91, 
OSP 1992/7-8, poz. 170; wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 października 1992 roku,  ACr 407/92 (niepublikowany); 
uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 1994 roku, III CZP 75/94, OSNC 1994/12, poz. 238; uchwała Sądu Najwyższego z 
dnia 29 grudnia 1994 roku, III CZP 120/94, OSNC 1995/4, poz. 55; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2008 roku, III 
CSK 202/07 (niepublikowany).

26 J. Rajski, op. cit., s. 186.
27 Są to klauzule generalne recypowane wprost z art. 269 kodeksu zobowiązań z 1933 roku (Dz. U. z 1933 r., nr 82, poz. 598), 

pozwalające na ocenę, a zarazem określenie stopnia naruszenia ekwiwalentności świadczeń stron.

groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego 
strony nie przewidywały przy zawarciu umo-
wy, sąd może po rozważeniu interesów stron, 
zgodnie z zasadami współżycia społecznego, 
oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, 
wysokość świadczenia lub nawet orzec o roz-
wiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd 
może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach 
stron, kierując się zasadami określonymi 
w zdaniu poprzedzającym”. Jest to treść obec-
nie obowiązującego art. 357¹ k.c. Statuuje ona 
cztery przesłanki, których tylko łączne wystą-
pienie umożliwia jego zastosowanie. Są to:

zmiana okoliczności posiadająca przymiot 1) 
nadzwyczajności;
brak przewidzenia zmian;2) 
wystąpienie sytuacji, w której dalsze 3) 
trwanie zobowiązania w jego pierwotnej 
postaci oraz wykonanie obowiązków kon-
traktowych zgodnie z jego dosłowną tre-
ścią skutkowałoby nadmiernym utrudnie-
niem spełnienia świadczenia lub groźby 
rażącej straty dla jednej ze stron;
zaistnienie związku przyczynowego po-4) 
między pierwszą a trzecią spośród wy-
mienionych przesłanek.
W art. 357¹ k.c. ustawodawca posłużył 

się sformułowaniem „nadzwyczajna zmia-
na stosunków”, pozostawiając orzecznictwu 

i doktrynie szerokie pole w zakresie doprecy-
zowania ad hoc tego terminu22. Nauka prawa 
postuluje następujący trójpodział przyczyn 
nadzwyczajnej zmiany stosunków23:

społeczno-polityczne - strajki powszech-a) 
ne, rozruchy oraz działania zbrojne24;
gospodarcze - głębokie kryzysy gospodar-b) 
cze, finansowe lub zasadnicze przekształ-
cenia w strukturach rynkowych25;
przyrodnicze - klęski żywiołowe, takie c) 
jak powodzie, nieurodzaje, susze, opady 
i mrozy o charakterze katastrof26.
Nie mniej ważną spośród przesłanek ko-

niecznych do zastosowania omawianej klau-
zuli na gruncie art. 357¹ k.c. jest nadmierna 
trudność lub rażąca strata, która wyniknęła-
by z wykonania kontraktu27. W tym kontek-
ście należy jednak podkreślić, że nie ma żad-
nej przeszkody, aby świadczenie stanowiące 
przedmiot umowy zostało spełnione pomimo 
zmiany stosunków. Wspomniana nadmierna  
trudność może przybrać charakter osobisty lub 
majątkowy, przy czym może wynikać z przy-
czyn technicznych lub gospodarczych. Z kolei 
rażącą stratę może ponieść tak wierzyciel, jak 
i dłużnik, co uzależnione jest od wystąpienia 
np. podwyższenia cen zaopatrzeniowych bądź 
wzrostu wartości świadczenia wierzyciela 
w relacji z wartością świadczenia dłużnika. 
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28 A. Brzozowski, [w:] System…, op. cit., s. 754.
29 T. Wiśniewski, [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego, pod red. G. Bieniek, Warszawa 1999, s. 35.
30 W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, op. cit., s. 323.
31 Z. Radwański, A. Olejniczak, op. cit., s. 308. W aspekcie korelacji uprawnień wynikających z klauzuli r.s.s. a przysługujących 

stronom uprawnień na podstawie przepisów stanowiących o reżimie odpowiedzialności ex contractu dość kontrowersyjnym 
wydaje się być wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2006 roku, III CSK 119/05, LexPolonica nr 415418, o następująco 
brzmiącej tezie: „sąd nie może oznaczać na podstawie art. 357¹ k.c. wysokości spełnionego świadczenia, nawet gdy zdaniem 
strony nie zostało ono wykonane należycie lub w ogóle nie zostało wykonane. Jeżeli bowiem mamy do czynienia z niewyko-
naniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania, to ochrony swoich interesów strona nie może poszukiwać na podstawie 
art. 357¹ k.c., lecz właściwą podstawą mogą być przepisy o naprawieniu szkody (art. 471 i n. k.c. lub art. 415 k.c.). Z art. 357¹ 
k.c. wynika bowiem wyraźnie, że chodzi o sytuację, gdy nie upłynął jeszcze termin do spełnienia świadczenia, skoro w przepisie 
tym stwierdza się, że spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziło jednej ze stron rażącą 
stratą. Po terminie, w którym świadczenie powinno być spełnione, nie można twierdzić, że jego spełnienie byłoby połączone 
z nadmiernymi trudnościami lub groziło jednej ze stron nadmierną stratą, lecz jeżeli dłużnik nie wykonał lub wykonał niena-
leżycie  zobowiązanie, a zostaną spełnione także dalsze przesłanki przewidziane w art. 471 k.c., wierzyciel może skorzystać z 
jednego z uprawnień przewidzianych w przepisach k.c. regulujących skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobo-
wiązania”. Krytycznie m. in. B. Lackoroński, Klauzula rebus sic stantibus a odpowiedzialność ex contractu, „Państwo i Prawo” 
2012/3, s. 65-74 i przywołana tam argumentacja wraz z literaturą.

Warto więc zwrócić uwagę na uniwersalizm 
omawianej konstrukcji. Otóż obecne unormo-
wania k.c. dotyczące klauzuli r.s.s. zapewniają 
możliwość jej zastosowania zarówno w wa-
runkach inflacji, jak i deflacji28, przy czym nie 
doprowadzają one do zachwiania zasady rów-
ności pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. 
Należy również pamiętać o wymogu, że stan 
faktyczny będący przedmiotem omawianej 
przesłanki musi pozostawać w tzw. adekwat-
nym związku przyczynowym z nadzwyczajną 
zmianą stosunków, o czym świadczy użycie 
przez ustawodawcę zwrotu ,,jeżeli z powo-
du”29. Innymi słowy, w przypadku kryterium 
nieprzewidywalności chodzi o fakt, że nad-
mierna trudność lub groźba rażącej straty po-
wiązane ze spełnieniem świadczenia muszą 
zaistnieć w sposób uniemożliwiający stronom 
ich przewidzenie z chwilą zawarcia umowy. 
Z omawianym zagadnieniem wiąże się również 
problematyka mierników staranności, których 
zachowania można wymagać od stron stosun-
ku obligacyjnego w zależności od sytuacji sta-
nowiących następstwo przebiegu zdarzeń po 
zawarciu kontraktu. Mianowicie z samego po-
jęcia nieprzewidywalności wynika obowiązek 

wykazania odpowiedniej staranności, gdyż 
osoba działająca bezmyślnie nie zasługuje na 
ochronę30. 

Obowiązujące w omawianym zakresie 
unormowania kodeksowe zapewniają sądowi 
następujące warianty konstytutywnego prze-
kształcenia treści zobowiązania:

oznaczenie sposobu wykonania zobowią-a) 
zania,
oznaczenie wysokości świadczenia,b) 
rozwiązanie umowy (a w razie potrzeby c) 
zadecydowanie o rozliczeniach stron)31.
Założenia art. 357¹ k.c. przesądzają o ce-

sze konstytutywności wyroków sądowych 
w sprawach, w których została stwierdzona 
tzw. nadzwyczajna zmiana stosunków. Należy 
zatem dostrzec, iż w tej perspektywie to sę-
dziowski luz decyzyjny wymusza fakultatyw-
ność zastosowania klauzuli r.s.s. 

Z polskim ujęciem normatywnym klau-
zuli r.s.s. związany jest problem renegocjacji 
umów, który po raz ostatni został poruszony 
przez Komisję w kontekście wprowadzenia 
omawianej konstrukcji do k.c. zmianą z lipca 
1990 roku. Wówczas w jednej ze wstępnych 
wersji nowelizacji znalazła się regulacja, 
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według której modyfikacje lub rozwiązanie 
umowy przez sąd miały poprzedzać renego-
cjacje zobowiązania umownego przez strony. 
Obarczenie stron obowiązkiem renegocjacji 
umowy przesądziłoby o niedopuszczalności 
drogi sądowej aż do momentu zakończenia 
niezbędnych renegocjacji bez względu na ich 
efekty. W takiej sytuacji droga sądowa nabra-
łaby charakteru ostateczności. W toku dal-
szych prac Komisji zrezygnowano jednak z ta-
kiego rozwiązania legislacyjnego32. Kwestia ta 
pomimo upływu kilkunastu lat, niezmiennie 
zachowuje swą aktualność.

Hipotetyczne wstępne renegocjacje moż-
na by było podzielić na dwa rodzaje:

obligatoryjne (charakterystyczne dla pro-a) 
jektu), gdzie renegocjacja stanowi pierw-
szy spośród elementów dwustopniowego 
mechanizmu adaptacyjnego klauzuli r.s.s., 
a w razie fiaska renegocjacji następuje są-
dowa modyfikacja zobowiązania;
fakultatywne, gdzie stronom pozostawia się b) 
dowolność co do podjęcia renegocjacji33.

IV. KLAUZULA R.S.S. - UWAGI DE LEGE 
FERENDA

Zgodnie z projektem, kształt klauzuli r.s.s. 
przedstawia się w sposób następujący: „§ 1. 
Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie, 
nawet jeżeli po powstaniu zobowiązania 
doszło do zmiany stosunków powodującej, 
że wykonanie zobowiązania stało się utrud-
nione lub wymaga poniesienia dodatkowych 
kosztów. § 2. Jeżeli po zawarciu umowy wy-
stąpiły nadzwyczajne okoliczności, nadmier-

nie utrudniające wykonanie zobowiązania 
lub grożące poniesieniem rażącej straty, które 
nie mogły być rozsądnie uwzględnione przez 
strony w chwili zawarcia umowy, sąd może, 
po rozważeniu interesów stron, zmienić ter-
min spełnienia świadczenia lub rozłożyć je 
na raty albo rozwiązać umowę w całości lub 
w części. Sąd może zmienić treść zobowią-
zania w innym zakresie, jeżeli zażądają tego 
strony. § 3. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli 
na stronie, zgodnie z treścią lub celem zobo-
wiązania, spoczywa ryzyko zmiany okolicz-
ności. § 4. Do skutków rozwiązania umowy 
stosuje się przepisy o skutkach odstąpienia 
od umowy. § 5. Wyłączenie lub ograniczenie 
uprawnienia do żądania rozwiązania umowy 
jest nieważne, chyba że nastąpiło w stosunku 
do wszystkich stron”34.

Autorzy art. 10 projektu wskazują na ko-
ronny argument, iż pierwszeństwo zmiany 
postanowień konkretnej umowy powinny 
mieć jej twórcy (strony)35. Zgadzając się z tym 
poglądem wskazujemy na możliwość bardziej 
umiejętnego wykorzystywania przez strony 
stosunku obligacyjnego np. tzw. klauzul ada-
ptacyjnych. Chodzi tu przede wszystkim o pre-
wencyjne wprowadzanie do umów zapisów, 
które umożliwią (ułatwią) ich późniejszą rene-
gocjację, bowiem stanowi to jeden z fundamen-
tów współczesnego obrotu gospodarczego. 
Ufamy więc, iż racjonalny polski ustawodawca 
zważy czy akurat ten postulat de lege ferenda 
powinien przybrać taką a nie inną postać.

Należy zauważyć, że art. 10 projektu 
wprowadza oryginalny dualizm „zmiany sto-

32 A. Brzozowski, Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania w prawie polskim (na tle prawa niektórych państw obcych), War-
szawa 1992, s. 201 i n.

33 P. Pełczyński, Klauzula rebus sic stantibus-kilka uwag de lege ferenda, „Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo-Ekonomia” 1996, s. 27.
34 Cyt. za: M. Pecyna, F. Zoll, Zbiorcze uzasadnienie…, op. cit., s. 94.
35 Zob. M. Spyra, [w:] Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań…, op. cit., s. 82-83.
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36 Zob. szerzej E. Rott-Pietrzyk, Holenderska klauzula rozsądku i słuszności na tle innych uregulowań prawnych (wzór dla polskiego 
ustawodawcy?), „Studia Prawa Prywatnego” 2006/3, s. 57-101 oraz przywołana tam literatura (w dużej części obcojęzyczna).

37 Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. 
U. z 2011 r., nr 233, poz. 1381.

38 Zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 1991 roku, III CZP 115/91, OSNCP 1992/5, poz. 95;  uchwała Sądu Najwyż-
szego z dnia 24 czerwca 1994 roku, III CZP 79/94, OSP 1995/3, poz. 57; wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 
2006 roku, I ACa 178/06 (niepublikowany).

sunków” - w jego § 1 mają one zwykły charak-
ter, który wynika z możliwej do przewidzenia 
praktyki stron stosunku obligacyjnego, a § 2 
statuuje swoiste „nadzwyczajne” odstępstwo 
od tej reguły proklamowanej poprzez zasadę 
pacta sunt servanda. Taka konstrukcja nor-
matywna wywołuje daleko idące wątpliwości 
interpretacyjne każące upatrywać w przy-
toczonym § 2 formy lex specialis względem 
§ 1 wskazanego artykułu. Art. 10 § 1 i 2  nie 
zawierają jednak w swej obecnej treści trans-
parentnych elementów hipotez, które pozwo-
liłyby na kategoryczne i jednoznaczne ziden-
tyfikowanie stopnia zmiany stosunku in casu. 

Obecna regulacja klauzuli r.s.s. w k.c. na-
kłada na sąd powinność uwzględnienia nie 
tylko interesów obu stron zobowiązania, ale 
także wzięcie pod uwagę zasad współżycia 
społecznego. Przyjmując filarowe założenia 
systemowe nowego k.c. przyjęte przez Komisję 
poprzedniej kadencji, zasady współżycia spo-
łecznego miałyby zostać zastąpione przez za-
sadę słuszności i rozsądku36. Uważamy, że jeśli 
i te ostatnie zasady nie pojawiłyby się w art. 10 
to czekałby nas rychły, aczkolwiek dylatoryj-
ny kryzys sądownictwa cywilnego. W wyniku 
ostatniej nowelizacji kodeksu postępowania 
cywilnego37 system prekluzji dowodowej zo-
stał zastąpiony przez tzw. dyskrecjonalną wła-
dzę sędziego. Wprowadzenie wspomnianej 
klauzuli generalnej dałoby zatem materialną 
podstawę do należytego urzeczywistnienia 
zasady władztwa sędziowskiego. Inne rozwią-

zania legislacyjne w tym zakresie prawdopo-
dobnie wymuszą oczekiwanie na stworzenie 
nowej linii orzeczniczej w wielu sprawach go-
spodarczych, w których zastosowanie znalazła-
by klauzula r.s.s. Nie ulega wątpliwości, że wy-
pracowywana przez wiele lat linia orzecznicza 
poruszająca kwestię wykładni pojęcia „nad-
zwyczajna zmiana stosunków” w zupełności 
odpowiada dzisiejszym standardom państwa 
kapitalistycznego. Z tego względu wejście w ży-
cie § 1 art. 10 projektu zmusiłoby polskie sądy 
do mozolnego kształtowania nowej praktyki 
orzeczniczej38. Hipotetyczne wyeliminowanie 
przymiotnika „nadzwyczajne” spowodowało-
by z kolei skrajne rozszerzenie zakresu spraw, 
jakie musiałyby rozpatrywać sądy powszech-
ne. Ponadto taki zabieg legislacyjny stałby się 
z dużą dozą prawdopodobieństwa sui generis 
hamulcem dla nieustannie rozwijających się 
stosunków obligacyjnych. Wynika to z faktu, 
iż uniemożliwiłby on pragmatyczne zapobie-
żenie wielu sytuacjom oddziaływającym na 
stosunek obligacyjny, które powstały w sposób 
niezależny od woli stron. Przyjęcie art. 10 pro-
jektu w jego obecnym brzmieniu rzutowałoby 
przede wszystkim w sposób negatywny na 
proces wykładni treści wielu umów nienazwa-
nych i mieszanych. Ich elementy przedmiotowo 
nieistotne ze względu na swój specjalistyczny 
charakter gospodarczy często wymagają bo-
wiem szerszej, systemowej wykładni. Byłoby 
to zjawisko niepożądane z punktu widzenia 
pewności obrotu cywilnoprawnego.
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39 A. Stelmachowski, Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1969, s. 126.
40 Zob. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 1946 roku, Zb. Orz. 1947/II, poz. 57.
41 Por. R. Strugała, op. cit., s. 86.

Art. 10 projektu upoważnia sąd wyłącz-
nie do ewentualnego rozwiązania części lub 
całości umowy mając tylko na uwadze inte-
resy stron. Podejmując próbę zrozumienia 
uzasadnienia dotyczącego tej propozycji le-
gislacyjnej można postawić tezę, że tak sze-
roko zliberalizowane brzmienie klauzuli r.s.s. 
realnie zachwiałoby pewnością obrotu go-
spodarczego. Istnieje bowiem wiele stanów 
faktycznych, w których z pierwotnym kon-
traktem łączącym strony sprzężone są inne 
umowy o charakterze akcesoryjnym (np. po-
ręczenie). Pojawiają się więc nowe podmioty, 
które zgodnie z przepisami procedury cywil-
nej mogą dochodzić swych praw w drodze in-
terwencji głównej albo ubocznej, jeśli uzna-
ją, że rozstrzygnięcie oparte na omawianej 
klauzuli bezpośrednio lub pośrednie będzie 
rzutować na ich interesy prawne. Trafnym 
natomiast spostrzeżeniem autora uzasadnie-
nia do art. 10 jest przyznanie pierwszeństwa 
stronom w kreowaniu łączącego ich stosun-
ku obligacyjnego. Zasada swobody umów 
jest bowiem punktem wyjścia przy ocenie 
możliwości zastosowania klauzuli r.s.s. nie 
tylko z punktu widzenia sądu, lecz również 
zainteresowanych danym rozstrzygnięciem 
stron. To kontrahenci będą podejmować de-
cyzję co do ostatecznego kształtu wiążącego 
je stosunku prawnego. Nie można jednak 
zapominać, że nadal wszystkich obywateli 
państwa prawnego wiąże stwierdzenie igno-
rantia iuris nocet, a tak szeroko zakrojone 
obecne kompetencje sądu wespół z zasada-
mi współżycia społecznego (bądź z zasadą 
słuszności i rozsądku) stanowią, parafrazując 

stwierdzenie A. Stelmachowskiego, „zawór 
bezpieczeństwa” całego systemu prawa cy-
wilnego39. To właśnie wspomniane „klauzule 
słusznościowe” stanowią podstawową gwa-
rancję umożliwiającą zastosowanie klauzuli 
r.s.s. przez sąd wyłącznie na żądanie jednej 
ze stron umowy40.

Art. 10 § 2 in fine przewiduje, że w ra-
zie wypracowania przez strony wspólnego 
stanowiska co do zmiany wiążącego je kon-
traktu, sąd może uwzględnić to stanowisko. 
Przedstawiony zapis sprzyjałby zatem rów-
nież czynieniu zadość interesom stron przy 
wykorzystaniu alternatywnych sposobów 
rozwiązania sporów (ang. ADR - Alternative 
Dispute Resolutions), co miałoby szczególny 
wydźwięk zwłaszcza w relacjach pomiędzy 
przedsiębiorcami, gdzie zasada szybkości 
obrotu ma szczególnie duże znaczenie. Po-
nadto art. 10 § 4 statuuje de facto konstrukcję 
podwójnego odesłania: ex lege do przepisów 
o odstąpieniu od umowy w razie jej rozwią-
zania, a te z kolei do reżimu bezpodstawnego 
wzbogacenia. Należy przy tym zauważyć, że 
klauzula r.s.s. znajduje zastosowanie przede 
wszystkim w kontraktach terminowych. 
Biorąc pod uwagę gospodarcze zastosowa-
nie wspomnianych kontraktów, orzeczenie 
czyniące zadość omawianemu przepisowi 
a zarazem uwzględniające tzw. luz decyzyjny 
sądu wywarłoby dla stron skutek ex tunc, tzn. 
od chwili wydania wyroku dotyczącego danej 
umowy. W rezultacie na stronach danego sto-
sunku zobowiązaniowego spoczywałby obo-
wiązek zwrotu sobie wszystkiego, co do tej 
pory otrzymały od drugiej strony41.
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42 Częściowo odmiennie: Ibidem, s. 81 i 84.

Treść § 3 art. 10 in genere wprowadza 
możliwość wyłączenia § 2 wskazanego arty-
kułu jeżeli na stronie spoczywa ryzyko zmia-
ny okoliczności, a jest to zgodne z treścią lub 
celem zobowiązania. W naszym przekonaniu 
konsekwencje takiego zapisu miałyby nie-
pożądany wpływ na realizację zasady szyb-
kości procesu cywilnego zawsze wtedy, gdy 
strony nie określiłyby precyzyjnie w umowie 
swych praw i obowiązków ani nie zamieściły-
by w niej stosownych klauzul adaptacyjnych.  
W przypadku ewentualnego rozpoznawania 
przez sąd takiego stosunku w przyszłości, 
znaczna część postępowania rozpoznawcze-
go musiałby zostać poświęcona na ustalenie: 
czy, w jaki sposób i na której ze stron spoczy-
wa ryzyko zmiany okoliczności42. Waga takie-
go dowodu byłaby wysoce wątpliwa i z pew-
nością skutkowałaby niejednokrotnie albo 
uchyleniem orzeczenia i przekazania sprawy 
do ponownego rozpoznania sądowi I instan-
cji albo wznowieniem postępowania. 

Przedstawioną regulację rozsądnie nato-
miast uzupełnia § 5 obligujący każdą ze stron 
do uwzględnienia zdania pozostałych pod-
miotów zobowiązania celem wypracowania 
porozumienia dowolnie obraną drogą tak, 
aby wyłączenie lub ograniczenie uprawnienia 
do żądania rozwiązania umowy stało się waż-
ne. Wydaje się również, że ciekawym rozwią-
zaniem byłaby właściwa implementacja kon-
strukcji fakultatywnych renegocjacji do treści 
art. 10 projektu nowej księgi zobowiązań. 
Zabieg taki pozwoliłby na pełniejsze, wysoce 
pragmatyczne urzeczywistnienie zasady swo-
body umów w relacjach między kontrahenta-
mi, a zarazem  spowodowałby znaczący spa-

dek powództw wytaczanych celem realizacji 
roszczeń wynikających z obecnego brzmienia 
art. 357¹ k.c. W efekcie taki przepis mógłby 
z powodzeniem sprostać wymogom praktyki 
wolnorynkowej.

V. PODSUMOWANIE
Klauzula r.s.s. przeszła na przestrzeni 

dziejów prawa burzliwą ewolucję. Początko-
wo wyrażał ją zwięzły zapis w formie sen-
tencji łacińskiej. Obecnie jest to konstrukcja 
prawna  obejmująca bardzo rozległy zespół 
zasad o charakterze wytworu judykatury, 
który znajduje swoją podstawę normatywną 
w kodeksie cywilnym. Przesłanki tej klauzuli 
mają szerokie spektrum praktycznego zasto-
sowania. Mnogość rozmaitych koncepcji jej 
dotyczących może więc stanowić również in-
spirację dla polskiego ustawodawcy. Zarówno 
w doktrynie jak i orzecznictwie problematy-
ka regulacji omówionej klauzuli koncentruje 
się wokół interpretacji sformułowania „nad-
zwyczajna zmiana okoliczności”. Zwrot ten 
stanowi fundament klauzuli rebus sic stanti-
bus bez którego zatraci ona swoje pierwotne 
jurydyczne przeznaczenie.

W artykule poruszone zostały jedynie 
wybrane (zdaniem autorów najistotniejsze) 
zagadnienia przedmiotowej problematyki. 
Wyrażamy przekonanie, że zmiany legisla-
cyjne mające na celu ingerencję w przepisy 
generalne powinny być przeprowadzane 
w sposób szczególnie ostrożny. Można wręcz 
stwierdzić, że istnieje zależność: im ogólniej-
szy przepis - tym jego zmiana powinna być 
bardziej uzasadniona. Towarzyszący zwro-
tom niedookreślonym (a takie znajdują się 
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w obrębie klauzuli rebus sic stantibus) sze-
roki zakres pojęciowy stwarza jednocześnie 
potencjalny szeroki zakres ich zastosowania. 
Hipotetycznie nietrafna modyfikacja oma-
wianej klauzuli mogłaby mieć negatywne na-
stępstwa gospodarcze jako, że odnosi się ona 
do umów cywilnoprawnych, a te są podsta-
wowymi regulatorami w stosunkach między 
przedsiębiorcami. Abstrahując od faktu, że 
trwają obecnie prace nad nowym kodeksem 
cywilnym, logiczne wydaje się zatem pyta-
nie czy istnieje potrzeba przekształcania po-
prawnej konstrukcji, która i tak funkcjonuje 
stosunkowo niedługo.

SŁOWA KLUCZOWE
prawo zobowiązań, kodeks cywilny, umowa 

cywilnoprawna, klauzula, rebus sic stantibus.

STRESZCZENIE
  Tzw. „duża” klauzula rebus sic stantibus 

została wprowadzona  do polskiego kodeksu 
cywilnego w wyniku jego nowelizacji z dnia 
28 lipca 1990 roku. Jest ona jedną z najistot-
niejszych instytucji przewidzianych w części 
ogólnej prawa zobowiązań. Klauzula ta po-
zwala sądowi zadecydować o losach konkret-
nej umowy w wypadku zaistnienia nadzwy-
czajnej zmiany okoliczności, których strony 
nie mogły przewidzieć w chwili jej zawarcia. 
Umożliwia ona ponadto łagodzenie rygory-
zmu zasady pacta sunt servanda, której re-
strykcyjne stosowanie może w pewnych przy-
padkach zostać uznane za nieuzasadnione. 

Niniejszy artykuł stanowi próbę mery-
torycznej analizy oraz porównania klauzuli 
rebus sic stantibus w kontekście  aktualnych 
i proponowanych rozwiązań legislacyjnych. 
Zasygnalizowano również praktyczne skutki 

wynikające z zastosowania omówionej klau-
zuli w obrocie gospodarczym.    

KEYWORDS
contractual law, the Civil Code, civil-law 

contract, clause, rebus sic stantibus.

SUMMARY
The so called ‘large’ clause rebus sic stanti-

bus was introduced in the Polish Civil Code in 
the amendment as of 28 July 1990. It is one of 
the most prominent legal institutions described 
in principles and provisions of contractual law. 
This clause enables the court to make decisions 
about contracts and agreements in the case of 
occurrence of unforeseeable circumstances that 
could not have been predicted as the contract 
had been being entered into. Moreover, it en-
ables mitigation of rigor of pacta sunt servanda 
principle, whose strict application may be con-
sidered unreasonable in certain cases. 

Currently, the Civil Law Codification Com-
mission works on the shape of the new Civil 
Code. In order to rationalize these works, the 
Ministry of Justice has ordered the panel of 
experts under the supervision of J. Pisuliński 
and F. Zoll to formulate e.g. new legal solutions 
concerning the large clause rebus sic stantibus. 
The starting point for this dissertation is the 
last version of the project Wykonanie i skutki 
naruszenia zobowiązań by the aforementioned 
authors (published in 2010), namely, the part 
referring to the discussed subject.

The attempt of this article is to analyze 
and compare the rebus sic stantibus clause 
in the context of binding and proposed legal 
solutions. Moreover, it shall indicate practi-
cal results ensuing the application of the dis-
cussed clause in the economic circulation. 
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The process of knowledge based economy 
building at all government levels (from the 
macroeconomic one to the level of enterpris-
es) can’t be spontaneous, it is preceded by the 
key person’s solution (from officials to man-
agement of companies) to carry out systematic 
measures in this direction, which require ap-
plying some efforts, investing resources under 
constant guidance of responsible persons.

However, the practical inefficiency of action 
taken within the chosen policy of knowledge 
based economy development should be quickly 
identified for the purpose of operative correc-
tion of measures implementation and reorien-
tation of action in accordance with diagnosed 
priority directions with consideration of new 
opportunities and internal growth reserves.

Indeed, the success of formation of knowl-
edge based economy is connected chiefly with 
its high manage- and controllability, which are 
achieved by means of effective management 
on the basis of information received through 
the mechanism of diagnostics of development 
of all elements of knowledge based economy 
at the appropriate management level.

The problem of determining the quantita-

tive expression of knowledge based economy 
development begins to draw attention of sci-
entists. Researches of The World Bank, OECD, 
European Union and United Nations Economic 
Commission for Europe [1-5] in the direction 
of the assessment of country’s readiness or 
progress to the knowledge-based economy are 
provoked strong interest in makrolevel aspect 
of this matter. The results of researches of prob-
lems of knowledge based economy assessment 
at the macro level take place in the Ukrainian 
science. The problems of knowledge measur-
ing is given particular attention in the scien-
tific efforts of V. Heiets, Y. Bazhal, O. Shevchuk, 
L.¤Musina and other authors [6-10].

So far, methodical approaches to defini-
tion of knowledge based economy progress 
at the micro level aren’t developed, there are 
methodologies of assessment of enterprise’s 
invisible assets, its intellectual capital, inno-
vative potential, etc., which provide for calcu-
lation only values, that characterize a condi-
tion of immaterial funds of the enterprise. In 
particular, methods of quantitative assess-
ment of company’s intangible assets were 
presented in the works of H. Azhaldov, N. Kar-

V. Lukianova, О. Novodon

The mechanism of diagnostics 
of knowledge - based economy 
development
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pova, Y. Havrilenko, A. Halstian, A. Kozyrova, 
V. Makarov, B. Myllner, N. Chebotarev and oth-
ers [11, p. 88-114, 12, p. 3-5; 13, p. 65-153, 
14, p. 135-136, 15, p. 136-140]. 

The efficient mechanism of diagnostics of 
knowledge oriented development hasn’t been 
formed yet despite of substantial achievements 
in problem of its measurement. In this context, 
there is a need of correct interpretation of the 
concept of the mechanism of diagnostics of 
knowledge based economy development, in 
the course of which should take into account 
the many-sidedness of the term “mechanism”, 
that ensures its broad usage in different, some-
times noncontiguous, sciences and arias.

Mechanical aspect of interpretation can 
be missed in the course of determining the 
nature of the concept “mechanism of diagnos-
tics” because of high priority of the vision of 
mechanism as system, which define an order 
of some kind of activity.

The mechanism of diagnostics of knowl-
edge based economy development is defined on 
the basis of ideas of a systems approach in this 
concept interpretation as the complex system 
of forms, principles, methods, tools for practical 
directed definition of the real state of the object 
with the appropriate information support.

The interpretation of the mechanism of di-
agnostics of mentioned process as a synthesis 
of systems of definition of country’s, region’s 
and individual enterprise’s contributions to 
knowledge oriented development links to the 
fact, that knowledge based economy develop-
ment realizes at three interdependent govern-
ment levels (macro-, mezzo-and micro- lev-
els). Synthesis of mechanisms of diagnostics 
of knowledge based economy development 
of different government levels in a simplified 
diagram form is displayed in Fig. 1.

Fig. 1 illustrates that the interrelation of 
mechanisms of diagnostics of knowledge 

Fig. 1. The synthesis of mechanisms of diagnostics of knowledge based economy development
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based economy development lies in area of 
information support and target orientation of 
diagnostics practical implementation.

Actually, the database for the diagnostics 
of knowledge based economy development 
at the macro level is not only data describing 
the condition of the national innovation sys-
tem as a basis for its formation, but it’s data 
characterizing a state of its integral parts 
(regional innovation systems) and their key 
agents. Only such approach makes possible 
to diagnose “weaknesses” and barriers of 
knowledge based economy development ac-
curately and considers reserves of increase 
government efficiency in full measure in the 
course of public policy formation in this area.

In turn, diagnostics of level of knowledge 
based economy development in the region 
provides for reckoning with condition of the 
key agents of the regional innovation sys-
tem, including industrial enterprises, in the 
context of national trends of knowledge ori-
ented development. System diagnostics from 
positions of meeting demand for support of 
innovative activity (entrepreneurial aspect) 
as well as from position of support supply 
(public aspect) favours the development of 
concerted state regional policy.

Considering that the company is an open 
system, a classical stage of diagnostics of its 
condition is determination the impact of the 
external environment and factors of uncon-
trolled and poorly controlled influence. In the 
course of diagnostics of the level of knowl-
edge based economy development at the mi-
cro level the great importance should be at-
tached to the analysis of politico-institutional 
factors of the external environment, because 
they create operating conditions for enter-

prises and outline the benefits and privileges 
for objects of public administration at all lev-
els. This aspect allows to clarify for manage-
ment of companies about level (local, region-
al, national, international), in which a certain 
kind of support is available, and about the op-
portunities for its receipt. Identified during 
this phase diagnostics particular conditions 
and opportunities determine enterprise’s 
reserves of increase efficiency of knowledge 
oriented development management.

Multilevel diagnostics of knowledge based 
economy development provides significant 
information basis for decision-making, its ad-
vantage is the consideration of the possible 
impact of agents of external environment of 
different hierarchical levels.

The analyses of the structure of the mech-
anism of diagnostics of knowledge based 
economy development allows to outline its 
key elements, including: forms, principles, 
methods and tools, which are related to pro-
posed definition of this concept.

It should be noted that the structure of 
the mechanism of diagnostics of knowledge 
based economy development at different lev-
els doesn’t not fundamentally differ in compo-
sition of elements (but this can’t be asserted 
about their semantic content). However, man-
agement decisions which accepted on the ba-
sis of the study’s results have a different char-
acter of influence that vary both in nature and 
in the direction and force of action.

Thus, we examined the structure of the 
mechanism of diagnostics of knowledge based 
economy formation from position of the system 
approach to interpretation of the concept “mech-
anism”. However, the definition of the mecha-
nism as a sequence of states, processes that de-
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termine a specific action, phenomenon, isn’t less 
interesting. From this perspective, disclosure 
of the mechanism of diagnostics of knowledge 
based economy development is done by defin-
ing the successive stages, which provides iden-
tification of the current status of research object 
with the establishing “diagnosis”.

Let’s consider the staging of the diagnos-
tics of knowledge based economy develop-
ment in two aspects relating to the subjects 
and the scale of influence of its results:
1) from position of power at the national and 

regional levels. The improvement of pub-
lic policy provides for the transformation 
of the external environment;

2) from position of business organizations. 
Their management actions change pri-
marily company’s internal environment.
In our opinion, the staging of the diagnos-

tics of knowledge based economy develop-
ment at the macro and mezzo levels includes 
the following phases (Fig. 2):

1. Setting research goal and objectives. The 
goal of the diagnostics of knowledge based 
economy formation at the macro and mezzo 
levels aimed at defining the problems of knowl-
edge oriented development, identification of re-
serves of increase efficiency of public policy in 
this sphere with the development of improve-
ment direction on the basis of research results.

Fig. 2. The staging of the diagnostics of knowledge based economy development at the macro and 
mezzo levels
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2. Statement of diagnostic principles.
The set of diagnostic principles is formed 

in the context of research goal and may in-
clude the following elements:
- the principle of system approach. The di-

agnostics of knowledge based economy 
formation provides for system research of 
all its components, connections between 
them, assets and available resources, con-
tributing factors and factors which decel-
erate its development;

- the principle of complexity. The process 
of diagnostics provides for analysis of 
all knowledge sectors. The information 
about them form a integral conception of 
the state of knowledge based economy de-
velopment in the country;

- the principle of dynamism. This principle 
provides for measuring country’s knowl-
edge based economy progress not only in 
relation to the other states, but also from 
position of its “initial” condition;

- the principle of data comparability. Inter-
national organizations’ methodologies of 
definition of country’s progress towards 
knowledge based economy often provides 
for identifying indicators that are mea-
sured in different units and have opposite 
vector of influence on general indicator. In 
such case, the whole system of indicators 
is reduced to normalized form using the 
chosen method of data normalization;

- the principle of functional unequivalence. 
This principle means different contribu-
tion of elements of national innovation sys-
tem to its overall development. This should 
be considered in the course of measuring 
the integral knowledge based economy in-
dex by means of sub-index weight assign-

ment depending on their contribution to 
the overall system development.

- the principle of effectiveness. This prin-
ciple provides for use of diagnostic re-
sults, their consideration in the course of 
formation of public policy of knowledge 
based economy development. 
When determining the state of knowl-

edge based economy formation at the mezzo 
level range of choices of diagnostic principles 
supplements with ones, which characterize 
the features of running diagnostics at the re-
gional level of government, including:
- the principle of goal orientation. This prin-

ciple means the need of determination of 
compliance of course of knowledge orient-
ed development with the national trends, 
goals and directions of public policy of 
knowledge based economy formation;

- the principle of unambiguity. Diagnostic 
criteria of knowledge based economy de-
velopment should be clear and rule out the 
possibility of their double interpretation 
by particular region. It’ll guarantee support 
of equal conditions in course of measuring 
region’s progress in this process; 

- the principle of regional specificity con-
sideration. The research results affirm 
that agricultural regions of Ukraine share 
the lowest ranks of Knowledge Based 
Economy Index. They considerably yield 
to capital and leading eastern and south-
ern industrial regions. On this basis we 
can conclude that regional specialization 
largely determines the proportion of the 
knowledge sectors in the regional eco-
nomic structure. Therefore, with regard 
to the fact that Ukraine just embark on the 
road of knowledge oriented development, 
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diagnostics of regional success in this 
process should be realized by grouping 
regions according to their specialization 
and / or their sizes. Obviously, large in-
dustrial regions accept national develop-
ment trends quicker and more efficiently;

- the principle of alignment of dispropor-
tions in regional development. This prin-
ciple is based on the previous one’s pro-
visions and provides for consideration of 
disproportions in regional development 
in analyses of the diagnostic results. If 
subjects of research are the central au-
thorities, the results of diagnosis should 
be the basis for the formation of public 
policy of economic regulation directed 
on economic development incentive and 
competitive growth of lagging regions. At 
the same time the task of local authori-
ties is development and implementation 
an effective regional policy of support of 
knowledge based economy formation.
3. Definition of criteria of estimation of 

country’s / region’s progress toward knowl-
edge based economy.

The criteria of knowledge based economy 
development are defined as certain features 
of the new economy which represent the 
most appreciable effects of knowledge based 
economy formation on specific aspects of so-
ciety. Most of authors identify three groups of 
criteria that characterize knowledge based 
economy formation, including:
- economic criteria, which provides for con-

sideration of economic effects of knowl-
edge based economy development;

- technological criteria that capture progress 
in technological sphere toward the transition 
to a new stage of economic development;

- social criteria, which determine the 
knowledge based economy influence to 
the driving force of the new economy 
(people whose the main ability gener-
ates the major input of the new period – 
knowledge). Man in the knowledge based 
economy isn’t only direct generator of 
basic economic resource, but he as part of 
society falls under the influence of trans-
formation processes of their actions.
4. Definition of initial system of indicators 

on the basis of established criteria.
5. Forming the database through retrieval 

of information sources for calculation of cer-
tain range of indicators. 

Information sources for calculating in-
dicators that characterize knowledge based 
economy formation at the macro and mezzo 
levels are the data of international organiza-
tions and state statistics authorities.

6. Development forms of data presentation.
7. Grouping values of indicators by regions 

/ countries chosen for comparison.
8. Data normalization for guaranteeing of 

data comparability.
In our opinion, the exactest and the most 

objective method of normalization of actual 
values of indicators is the method proposed 
by The Department of Economic and Social 
Affairs of the United Nations, which provides 
for measuring the deviation between maxi-
mum and minimum values of the indicator.

9. Calculation of sub-indexes of general in-
dicator of knowledge based economy forma-
tion at macro / mezzo level. 

Each elements of general indicator of 
knowledge based economy development rep-
resents certain direction of transformation of 
social structure within established criteria.
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10. Sub-index weight assignment.
For example, according to methodology of 

estimation of country’s reading to knowledge 
based economy formation proposed by United 
Nations Economic Commission for Europe, 
weight coefficients of technology (TGKEI), 
public institutions (PGKEI) and macroeco-
nomic environment (MGKEI) sub-indexes are 
assumed equal respectively 1/3, 1/6 and 1/2.

11. Calculation of General Knowledge-Based 
Economy Index for macro / mezzo level.

The General Knowledge-Based Economy 
Index is the sum of all sub-indexes multiplied 
by their established weight coefficients for 
taking into account significance of their im-
pacts on general indicator.

If the previous stage of the diagnostics is 
purposely missed, consider that each of the 
components of the Knowledge Based Econ-
omy Index is equally important. Under such 
conditions, the general index of the knowl-
edge based economy development is calcu-
lated as the arithmetic mean of values of all 
its sub-indexes.

12. Ranking general indicators and their 
components. 

The collocation of calculated indicators of 
knowledge based economy development in 
Ukraine with corresponding figures of other 
countries using the method of ranking gen-
eral indicators and their components by ana-
lyzed countries / regions.

13. Identifying the country’s / region’s 
strengths and weaknesses in the context of 
knowledge based economy formation on the 
basis of calculation results. 

14. The search of directions of improve-
ment of national and regional public policy of 
knowledge based economy formation.

The diagnostics of knowledge based econ-
omy formation at the micro level has its own 
features as was mentioned above. It is mainly 
connected with the radically different research 
object in comparison with the macro and mez-
zo levels. If object of diagnostics at the top-
levels is structural transformation of society 
towards knowledge oriented development, at 
the enterprise level it’s its innovation system. 

It should be noted that some of the stages 
of the diagnostics of knowledge based econo-
my formation coincide at all levels, but, nev-
ertheless, they’re different in the content and 
they provide for taking actions different in 
character.

Thus, the diagnostics of knowledge based 
economy formation at the micro level pro-
vides for implementation the following stag-
es (Fig. 3). For demonstration their practical 
implementation characteristics of stages cor-
roborate factual information of 5 machine-
building enterprises of Ukraine:

1. Defining the goal and objectives of di-
agnostics. 

The goal of the diagnostics of knowledge 
based economy development at the micro 
level consists in obtaining reliable informa-
tion about the state of enterprise’s innovation 
system and efficiency of knowledge manage-
ment in the organization.

The objectives of diagnostics are mea-
suring the degree of approximation to the 
learning organization, the main trends in the 
transformation of elements of the innovation 
system of the enterprise; benefits received as 
result of transition to the work in the new con-
dition in comparison with invested resources 
for these purposes; their impact on the main 
financial and economic indicators of activity 
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of the enterprise; identifying strengths and 
weaknesses and reserves of improvement of 
knowledge management.

Objects of estimation are 5 machine-
building enterprises in Khmelnytskyi Region: 
State Enterprise “Novator”, Superadded li-
ability company “Zavod ADVIS”, Open Joined-
Stock Company “Termoplastavtomat”, Open 
Joined-Stock Company “Temp”, State Enter-
prise “Krasylivskyi aghreghatnyi zavod”.

Objects of maching-building sector are 
chosen on the assumption of the fact that 
the industry is the main “final consumer” of 
knowledge and innovation. Industrial enter-

prises implement into practice the final phase 
of the process of knowledge creation-transfer-
use, providing their commercialization. Let’s 
note the high contribution of corporate struc-
tures in the course of knowledge production 
and transfer, but in practice the Ukrainian 
industrial enterprises haven’t yet become the 
main link of creation of new knowledge and 
innovation.

2. Statement of diagnostic principles.
Principles of the diagnostics of knowledge 

based economy formation at the macro level are 
the basis for the measuring knowledge oriented 
development of individual enterprise with their 

Fig. 3. The staging of the diagnostics of knowledge based economy development at the micro level
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corresponding interpretation as for the micro 
level. But the list of principles should be supple-
mented with the following principles:
- the principle of sufficiency. In the course 

of formation of the set of indicators of 
knowledge based economy development 
at the enterprise level it’s important to 
use those indicators that adequate to 
characterize transformation processes 
and their analysis can be used as data-
base for well considered decision-making. 
Should avoiding indicators that duplicate 
each other and those that are interpreted 
ambiguously. A set of indicators for mea-
suring company’s progress toward knowl-
edge oriented development must meet 
istablished criteria of evaluation;

- the principle of reflection of sectoral and 
territorial specificity. In the course of com-
parison of diagnostic results of certain en-
terprise with other companies should take 
into account industry and administrative-
territorial level at which they work. Com-
parability of research results is provided 
with equal business environment, which 
defined among them sectoral and territo-
rial specificity. 
3. Analysis of enterprise model and defi-

nition of significance of innovation system in 
processes of organizational development. 

4. Research of innovation strategy. 
This stage allows to estimate the orien-

tation of enterprise on the end result - the 
knowledge based economy formation at the 
micro level.

Among the sample of analyzed companies 
all research objects identify their strategies 
and detailed plans relating to innovation ac-
tivity, which is information source for this re-
search phase, as “confidential information”.

However, interview with the managers of 
these organizations allowed to delineate the 
company’s priority targets for the year 2012, 
which summarized in Table 1 with possible 
ways of their achievement. 

Data from Table 1 indicate that company’s 
development in the opinion of their leader-
ship is increase in production and sales, in-
cluding through the expanding its product 
range, which provides for development of 
new innovative products, improving products 
and processes, technological renovation of 
production.

It should be noted that leaders of State 
Enterprise “Novator” follows the policy of 
secrecy of strategic and tactical objectives, 
because they relate to the development and 
implementation of innovative type of prod-
uct, and therefore classify as trade secrets of 
the company. Also, the company is one of the 

Table 1. The company’s priority targets for the year 2012
Enterprise Priority targets for the year 2012 Possible ways of their achievement

Zavod ADVIS slc Increase in sales Use of possibilities of state support of domestic 
producers, export-oriented policy of enterprise 

Termoplastavtomat JSC
Reconstruction of production for 

improvement of financial condition of 
enterprise 

Manufacturing optimization at selected areas, 
letting areas uninvolved in production

Temp JSC Product differentiation
Expanding the range of produce, creation of 
two production lines, production specially-

technical equipments 
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few that are in government property and part 
of its products has the military purposes.

State Enterprise “Krasylivskyi aghreghat-
nyi zavod” aims to continue implementation 
of innovative project “Production of accumu-
lative water heaters with solar heating system 
“Kordi 1” - 140l, 150l, 215l; “Kordi-2” - 140l G, 
150l G, 215l G”. 

Summarizing information obtained from 
the management of machine-building enter-
prises of Khmelnytskyi Region about plan-
ning directions of their activity and targeted 
results, it should be noted, that is even in the 
presence of elements of innovation orienta-
tion in the declared goals of enterprises only 
careful analysis of relevant documents, which 
they established, can adequately assess the 
level of company’s orientation on knowledge 
based economy formation, identify inconsis-
tencies in the tree of objectives, determine 
scientific validity of planned decisions, pre-
dict their efficiency on the basis of compari-
son of targeted results with available capacity 

and resources of companies. Thus, the inter-
nal diagnostics of knowledge based economy 
development of enterprise, which not compli-
cated of information secrecy, should be given 
due attention in order to eliminate possible 
errors of administrative nature at the initial 
stages by updating the planning documents 
in accordance with the research results.

5. Analysis of organizational transforma-
tions toward the learning organization. 

Dynamics of processes of organizational 
changes should be taken into account in the 
calculation of the final Knowledge Based 
Economy Index at the micro level through its 
quantitative expression in the formation of a 
system of indicators of evaluation.

This stage provides for review of existing 
management innovation system at the enter-
prise and determination of its ability to pro-
vide the performance of its functions.

The results of research of graphic dia-
grams of companies’ organizational struc-
tures of administration and interview with 

Table 2. Structures of administration of innovation systems at the enterprises 

№ Enterprise
Organization departments, which responsible for innovative development by directions:

innovation strategy R&D implementation of 
innovations 

personnel 
training

1. State Enterprise 
“Novator” Economic Department Technical 

Department
Production 

Department 
Personnel 

Department 

2. Zavod ADVIS slc
Planning and 

Economics 
Department 

Engineering centre Separate production 
departments

Personnel 
Department

3. Termoplastavtomat 
JSC

Finance and Comerica  
Department

Bureau for Design 
and Technology

Assembly 
Production 

Department

Personnel 
Department

4. Temp JSC

Economics, Labour 
Mesurment and 
Remuneration 
Department

Special Engineering 
and Design 

Department
Construction Bureau

Tool and Machine 
Workshop

Personnel 
Department 

5.

State Enterprise 
“Krasylivskyi 
aghreghatnyi 

zavod”

Economic Department
Technical 

Department, shop 
75

R&D Department, 
shops 73, 74, 95

Personnel 
Department
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their leaders about boundaries of responsi-
bility for the knowledge management and 
innovative development in companies are 
shown in Table 2.

Data in Table 2 suggest that organiza-
tion departments, which responsible for in-
novative development, are provided for the 
organizational structures of administration 
of machine-building enterprises of Khmelny-
tskyi Region which acting diagnostic objects. 
Boundaries of responsibility quite clearly di-
vided between the heads of economic, techni-
cal, production and personnel departments.

However, for determination of the capaci-
ty of the existing management system of inno-
vative development of the company to ensure 
the transition to the learning organization, 
it’s necessary to analyze the regulations on 
organization departments and job descrip-
tions of key performers. The management of 
all 5 companies identify this information as 
confidential, so this research phase is possi-
ble only in the format of internal evaluation of 
organizational mechanism of administration 
of innovation system.

It should be noted that this part of the 
analysis focuses mainly on identifying weak-

ness in the system of management of the 
innovation system in terms of its organiza-
tional structure and doesn’t contain impor-
tant information block for quantitative as-
sessment of the knowledge based economy 
at the micro level. The main information 
sources for measuring the level of knowl-
edge oriented development of organization 
will be financial and statistical account of 
enterprises, data obtained using methods of 
polling and expert judgment.

The opinion poll was hold among 25 ad-
ministrative staff involved in the deployment 
of innovative processes in these organizations 
for the purpose of diagnostics of the nature of 
organizational transformation towards knowl-
edge based economy at the enterprise level.

The poll’s results as the arithmetical mean 
of sum of scores by key directions of transfor-
mation are grouped in Table 3.

Analyzing the information obtained dur-
ing the poll of management-level of machine-
building enterprises of Khmelnytskyi Region, 
which shown in aggregate form in Table 3, we 
can conclude the following.

The lowest scores of all experts were as-
signed to transformation in the direction of 

Table 3. The results of poll of measuring level of organizational transformation of enterprises towards 
the learning organization 

№ Directions of 
transformations

Average sum of scores 

State 
Enterprise 
“Novator”

Zavod ADVIS slc Termoplast-
avtomat JSC

Temp 
JSC

State 
Enterprise 

“КАZ”

1.

Organizational 
transformation 3,7 3 2,6 3,6 3,9

organizational structure 3,1 2,7 2,2 3,3 3,4
corporate culture 3,9 3,1 2,7 3,3 4,2
technology 4,2 3,4 2,8 4,4 4

2. Personnel training and 
motivation 2,8 1,9 1,6 2,6 3,2

3. Leadership 3,5 3,9 3,9 3,9 4
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“Personnel training and motivation” from 1,6 
to Termoplastavtomat JSC to 3,2 to State En-
terprise “Krasylivskyi aghreghatnyi zavod”. 

At Termoplastavtomat JSC and Zavod AD-
VIS slc measures to organization of personnel 
training and self-training weren’t taken, funds 
to finance this direction weren’t provided.

A low score by this criterion at the State 
Enterprise “Novator”, Temp JSC, State Enter-
prise “Krasylivskyi aghreghatnyi zavod” is 
connected with the fact that personnel train-
ing and self-training, transfer of knowledge in 
organizations aren’t practically encouraged 
and especially aren’t rewarded financially.

Transformations of component “Lead-
ership” were highest rated by most expert 
among the other directions of transformation 
(with the exception of State Enterprise “No-
vator”). The average score for this component 
ranged from 3,5 to 4 points on a 5-point scale. 
On the one hand, it may mean managers sup-
port of self-training, knowledge sharing, co-
operation against his own ambitions. On the 
other hand, high scores by this criterion can 
be explained by the subjectivity of the chosen 
method of data collection and overvaluation 
by experts of their own leadership qualities.

Average scores of experts were assigned to 
organizational transformation and varied from 
2,6 to Termoplastavtomat JSC to 3,9 to State 
Enterprise “Krasylivskyi aghreghatnyi zavod”. 

The lowest score in the structure of orga-
nizational transformations was assighed to 
transformation of organizational structure. 
Mainly it’s connected with the lack of orga-
nizational department which responsible 
for the effective organization of relations be-
tween employees. Transformations of corpo-
rate culture and technology were assessed as 

moderately corresponding to trend towards 
the learning organization.

In this context, detailed analysis of data 
depending on the type of enterprise in order 
to identify the features of the transition to in-
novative development rails of different types 
of companies provoke interest.

The highest scores in all directions of 
transformations (with one exception in 
“Leadership” by State Enterprise “Novator”) 
received state enterprises with number of 
employees more than 250 people. It should 
be noted that the annual income of these 
companies reaches or exceeds €10 million.

Rest of analyzed companies is corpora-
tions for types of business structures with an-
nual income far less than €10 million, among 
them superadded liability company with 
number of employees less than 50 persons 
and public joint stock companies with num-
ber of employees from 50 to 250.

It is precisely lower income in some de-
gree explains insufficient funding of spheres 
of necessary transformations towards the 
learning organization.

However, it should be emphasized that 
the corporations have some advantages and 
wider opportunities in the deployment of in-
novative processes, which, obviously, the ana-
lyzed companies don’t fully use.

The reasons of this can be internal, re-
lated to the unwillingness of enterprise’s 
management or lack of opportunities in cer-
tain condition (in particular, the lack of nec-
essary resources, inability to properly orga-
nize the processes, the lack of a clear vision 
of the company’s development in the context 
of progress towards the knowledge based 
economy, etc.) to concentrate efforts on the 
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innovative development of enterprise as well 
as external which explained by the unfavor-
able environment, including the lack of state 
support of this sphere.

6. Calculation of the Knowledge Based Econ-
omy Development Index at the micro level:

6.1. Definition of criteria of estimation. 
Indicators of innovative development were 
grouped within the following criteria: eco-
nomic (take account of financial, economic, 
production and technological factors), social 
(personnel) and infrastructure (information).

Table 4. The system of indicators for estimation of Knowledge Based Economy Index at the 
micro level 

Indicator Procedure for calculation Optimal 
value

Economic aspect  
Weight of innovations costs in production 

costs The ratio of the innovations costs to the production costs → 1

Research intensity of products sold The ratio of the domestic R&D costs to the products sold → 1

Leverage ratio of innovative activity The ratio of the loan capital aimed at innovation to the 
innovations costs → 0

Ratio between the transmitted and 
procured developments

The ratio of the total amount of transmitted 
developments to the amount of procured developments >1

Weight innovative production in production 
costs

The ratio of the innovative products sold to the total 
products sold → 1

Weight innovative production in total 
exported products 

The ratio of the innovative products sold abroad to the 
total exported products → 1

Coefficient of updating of products The ratio of the new products sold to the total products 
sold → 1

Coefficient of new technology The ratio of the value of newly fixed basic production 
assets to the their total value → 1

Weight of capital investments in the 
intangible assets in their total value 

The ratio of the capital investments in the intangible 
assets to value of capital investments  → 1

Curent ratio The ratio of current assets to the current liabilities >1
Quick ratio The ratio of quick assets to the current liabilities 0,6÷0,8

Cash ratio The ratio of cash and cash equivalents of a company to its 
current liabilities 0,2÷0,35

Social (personnel) aspect

Staff turnover The ratio of number of employees leaving to the average 
total number of employees → 0

Level of wages of engineering personnel 
and scientists

The ratio of the annual salary of this category of 
personnel to the annual salary on the enterprise > 1

Indicator of research (rationalization) 
activity 

The ratio of the amount of inventions (rationalization 
proposals) to the number of employees → max

Indicator of educational level
The ratio of the number of employees with higher 
(special) education to the average total number of 

employees
→ 1

Indicator of knowledge updating The ratio of the number of trained employees and to the 
average total number of employees → 1

Infrastructure (information) aspect 

Level of R&D informatization The ratio of the number of workplaces with computers to 
the total number of workplaces of technologists → 1

Level of providing of innovative activity with 
machines and equipment 

The ratio of the value of equipment for R&D to the total 
value of basic production assets → 1
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6.2. Definition of system of indicators by 
established criteria. The set of indicators for 
each criteria, procedure for their calculation 
and optimal values of indicators are present-
ed in Table 4.

6.3. Forming the database:
6.3.1. Search information sources for the 

calculation of defined indicators. The infor-
mation sources for measuring indicators of 
knowledge oriented development of enter-
prise are the financial and statistical account 
of enterprises, data obtained using contact 
methods of information gathering. 

6.3.2. Development of questionnaires and 
graduation of scores for determination of 
qualitative indicators.

6.3.3. Polling and processing of results.
6.4. Development forms of data presentation.
6.5. Calculation of established indicators 

using the method of data normalization pro-
posed by The Department of Economic and 
Social Affairs of the United Nations. 

6.6. Calculation sub-indexes of the Knowl-
edge Based Economy Index as arithmetical 
mean value of indicators grouping by appro-
priate criteria. 

6.7. Sub-index weight assignment. We rec-
ommend use the method of expert judgment 
by questioning of local authorities which re-
sponsible for the support and promotion of 
knowledge oriented development at the rel-
evant territory for determination of weights 
coefficients of components of Knowledge 
Based Economy Index.

In our situation, the experts were 30 repre-
sentatives of the Main Economic Department, 
Main Industrial and Infrastructure Develop-
ment Department, Main Department of Fi-
nance, Regional Development, Urban Planning, 

Architecture and Construction Department of 
Khmelnytskyi Regional State Administration, 
Regional Fund of Entrepreneurship Support in 
Khmelnytskyi Region, Economic Department 
of Khmelnytskyi City Council, Department of 
Economy and Infrastructure Development of 
Kamianets-Podilskyi City Council.

Summarizing the results of the question-
ing we decided that economic sub-index is 
assumed weighting 0,373; social sub-index – 
0,34; infrastructure sub-index – 0,287 in the 
course of determining the Knowledge Based 
Economy Index for the machine-building en-
terprises of Khmelnytskyi Region. 

6.8. Calculation of the Knowledge Based 
Economy Index. Missing intermediate calcu-
lations of defined indicators measuring the 
general indicators as a sum of economic, so-
cial and infrastructural sub-indexes, assimi-
lated by the weight using weight coefficients 
with established values: 0,373, 0,34 and 0,287 
(results are presented in Table 5).

The highest level of Knowledge Based 
Economy Index at the micro level in 2011 
was observed at the Temp JSC (0,724), the 
lowest level – at the Termoplastavtomat JSC 
(0,226). The trends to decrease of this indica-
tor in 2011 against 2007 were taken place at 
the all companies with the exception of State 
Enterprise “Krasylivskyi aghreghatnyi zavod” 
(decrease since 2009).

In the structure of the general index the 
highest value had infrastructure sub-index at 
all enterprises in 2011. It ranged from 0,325 
at the Termoplastavtomat JSC to 0,550 at the 
analyzed state enterprises. 

We emphasize that the values of indica-
tors for calculating infrastructure sub-index 
obtained by the method of expert judgment, 
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which may somehow distort the current situ-
ation in organizations. As far as management 
of all companies assessed value of infrastruc-
ture component of organizational transfor-
mations higher then values of economic and 
social sub-indexes obtained during the calcu-
lation on the basis of financial and statistical 
account of enterprises, we can assume some 
subjectivity in this expert evaluation.

The weakest component of the Knowledge 
Based Economy Development Index in 2011 
was its economic characteristics at the all en-
terprises with the exception of Temp JSC.

High level of economic sub-index at the 
Temp JSC explaines primarily high liquidity 
of this company. This indicators increased 
the value of the sub-index, almost hiding the 
problematic situation of oppression of inno-
vative activities of the organization. However, 

in the course of analyze of this situation, we 
should take into consideration the concept of 
“time lag” because, despite the satisfactory 
current financial condition, the suspension 
of innovative development of enterprise may 
influence on its level in the future.

During 2007-2011 years the negative dy-
namics of the economic sub-index was ob-
served at all enterprises that were in the fo-
cus of research. The striking confirmation of 
the results of the calculation is the fact that 
among the 5 enterprises only 3 ones incurred 
the innovations costs and domestic R&D 
costs in 2007, 3 companies sold innovative 
products in 2008. None of them declared the 
innovations cost in 2011. 

Only State Enterprise “Krasylivskyi 
aghreghatnyi zavod” implement innovative 
project “Production of accumulative water heat-

Table 5. Knowledge Based Economy Development Index and its components by enterprises 

Indicator Year

Values by enterprises 

State 
Enterprise 
“Novator”

Zavod 
ADVIS 

slc

Termoplast-
avtomat JSC

Temp 
JSC

State 
Enterprise 

“КАZ”

Economic sub-index

2007 0,548 0,235 0,441 1,573 0,557
2008 0,371 0,213 0,220 0,548 0,629
2009 0,414 0,187 0,124 0,575 0,962
2010 0,271 0,183 0,090 1,164 0,721
2011 0,296 0,134 0,116 1,297 0,476

Social sub-index

2007 0,353 0,396 0,417 0,300 0,280
2008 0,364 0,370 0,258 0,287 0,329
2009 0,357 0,120 0,233 0,268 0,388
2010 0,346 0,367 0,244 0,262 0,344
2011 0,363 0,268 0,264 0,263 0,345

Infrastructure sub-index

2007 0,650 0,500 0,325 0,450 0,375
2008 0,475 0,500 0,325 0,500 0,375
2009 0,535 0,475 0,325 0,525 0,430
2010 0,530 0,475 0,325 0,525 0,475
2011 0,550 0,475 0,325 0,525 0,550

Knowledge Based Economy 
Development Index at the micro level 

2007 0,511 0,366 0,399 0,818 0,411
2008 0,399 0,349 0,263 0,445 0,454
2009 0,429 0,247 0,219 0,456 0,614
2010 0,371 0,330 0,210 0,674 0,522
2011 0,392 0,277 0,226 0,724 0,453
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ers with solar heating system “Kordi 1” - 140l, 
150l, 215l; “Kordi-2” - 140l G, 150l G, 215l G”. 
For its realization mobilized 5 million hryvnas 
of own funds (in 2010 – 3,5 million hryvnas).

The value of social sub-index was within 
0,263 (Temp JSC) and 0,363 (State Enterprise 
“Novator”) and indicated the ambiguous situ-
ation with knowledge management at the en-
terprise, starting from its most important as-
pect - the carriers of knowledge. Reduction of 
its level at the all companies with the exception 
of state enterprises argues that improvement 
of quality characteristics of human potential of 
companies and maximization of its impact on 
organizational development aren’t a priority 
for the management of these organizations.

7. Assessing the impact of other elements 
of enterprise as a system provoked by knowl-
edge transformations  to the general organi-
zational development.

8. Measuring efficiency of knowledge 
based economy at the micro level. At this stage 
measured the useful effect of the deployment 
of processes of knowledge oriented develop-
ment at the ratio of the costs of its receipt.

It should be noted that the calculation of im-
pact of other elements of enterprise as a system 
provoked by knowledge transformations to the 
general organizational development and deter-
mination the efficiency of the company’s efforts 
aimed at knowledge based economy formation 
should be fulfilled directly with the involvement 
of managers of companies which responsible for 
the innovative development in the organization. 
On the one hand, it’s explained by closed access 
to the necessary information for the calculation, 
and on the other hand, it’s related to the neces-
sity of attract of groupthink of companies for 
adequately assessment of the current situation 

an the enterprise and development of effective 
complex of actions on elimination of weakness-
es and usage of reserves of increase efficiency of 
measures of knowledge based economy devel-
opment at the micro level, which should be the 
result of the final stage of diagnostics.

9. Development of recommendations to 
solving the problems hindering the knowl-
edge based economy development and using 
identified reserves of increase efficiency of 
knowledge based economy.

Based on results of our research of knowl-
edge based economy formation at the machine-
building enterprises of Khmelnytskyi Region 
we developed the following recommendations 
to activate these processes at the micro level:

1. First of all, it’s necessary to adequately 
assess the possibilities of allocation of re-
sources, mainly financial, to build the knowl-
edge based economy in the organization. 
With the clear scheme of existing resources 
available to attract within this area of devel-
opment, you can draw up a budget of pro-
gramme of action. In case of the lack of pos-
sibility of involvement of financial leverages 
of activation of innovative and knowledge ori-
ented processes it’s necessary to analyze the 
general financial condition of the company 
and to develop measures to improve it.

Indeed, the knowledge based economy 
formation at the micro level requires the in-
volvement of a lot of resources and should be 
done in conditions of a stable financial situ-
ation. This conclusion makes it possible to 
claim that the first step of the management 
of Termoplastavtomat JSC, Zavod ADVIS slc, 
Temp JSC should be taken in the direction of 
improvement of the general financial situa-
tion of enterprises that expand opportunities 
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of activation of innovative and knowledge ori-
ented development of organizations.

It should be noted that not all of measures of 
building the knowledge based economy at the 
micro level require financial support. The im-
provement of enterprise’s strategy, organization-
al structure, formation of the strong corporate 
culture and training charismatic leaders initially 
may be taken without special financial expenses. 
However, the further implementation of the new 
strategy, functioning improved organizational 
structure, monetary incentives of support of cor-
porate spirit, personnel training will require in-
vestment of resources, which in the case of their 
correct use will yield an increasing return in the 
form of generated innovation system of enter-
prise with all defined benefits.

2. Work out the programme of action to 
knowledge based economy formation at the 
micro level within defined budget. The basic 
issues of the programme should be reflected in 
the general development strategy of enterprise. 

3. Review the existing organizational 
structure of the enterprise in the context of 
finding reserves of improvement of knowl-
edge management and innovative system ad-
ministration, increasing its ability to provide 
knowledge transfer through the removal of 
obstacles of their spread and causes of their 
subsidence in some points of the company.

Besides that it’s necessary to clearly define 
the range of responsible for the knowledge 
progresses in the company and to ensure as-
signing of functions required for transition to 
the learning organization to performers.

Transformation of the organizational 
structure of the enterprise should be accom-
panied by the creation of culture coincidental 
with principles of the learning organization.

4. Ensure active use of advanced informa-
tion technologies in the knowledge produc-
tion and transfer. 

5. Properly organize the personnel training 
and self-training, taking into account the moti-
vational component of their barrier-free course.

It should be noted that this staging of the di-
agnostics of knowledge based economy devel-
opment is reference, because the composition 
and sequence of stages depend on the purpose 
of diagnostics and capabilities of the certain 
company in its implementation. For example, 
in case of possibility of obtaining the necessary 
information about competitive companies, it’s 
interesting to measure progress in the knowl-
edge based economy development not only in 
its own dynamics, but also in terms of compari-
son with other companies. In this case, it’s rea-
sonable to use benchmarking in the course of 
summarizing results of diagnostics.

Therefore, the authors developed three-
level mechanism of diagnostics of knowledge 
based economy formation. Its usage forms 
the significant information basis for decision-
making, its advantage is the consideration of 
the possible impact of agents of external envi-
ronment of different hierarchical levels.

For the purpose of facilitation of the imple-
mentation of the mechanism of diagnostics of 
knowledge based economy development in the 
activity of domestic enterprises it’s necessary to 
make its detail through the formation of meth-
odology for determining the level of knowledge 
based economy at the micro level, which should 
be the subject of further research.
KEYWORDS

the mechanism of diagnostics, knowledge 
oriented development, knowledge based 
economy.
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SUMMARY
The mechanism of diagnostics of knowl-

edge based economy progress is developed, 
stages of diagnostics of knowledge based 
economy development at the macro-, mezzo- 
and micro levels are defined with practical 

concretization of the last one on the basis of 
information of 5 machine-building enterpris-
es, the necessity for elaboration and approba-
tion of the methodology of the diagnostics of 
knowledge based economy development at 
the micro level is substantiated.
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1 Teoria organizacji i zarządzania (nazwa przyjęta przez W. Kieżuna na oznaczenie nauk o zarządzaniu) jest: „(…) normatyw-
ną dyscypliną ustalającą, czego nie powinno się robić, a co powinno, chcąc sprawnie osiągnąć założone cele bez szkody 
społecznej czy indywidualnej innego człowieka”. Zob. W. Kieżun, Struktury i kierunki zarządzania państwem, [w:] Dobre 
państwo, praca zbiorowa pod red. W. Kieżuna, J. Kubina, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania 
im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 41. 

WSTĘP 
Problemy związane z funkcjonowaniem 

gospodarki opartej na wiedzy mogą być ana-
lizowane na dwu płaszczyznach. Pierwsza 
polega na obserwacji i analizie sektorów go-
spodarki, które w całości dadzą się zakwali-
fikować jako elementy gospodarki opartej na 
wiedzy. Druga płaszczyzna analizy polega na 
diagnozowaniu zarządzania organizacjami 
i formułowaniu zaleceń, w jaki sposób powin-
ny się one przystosowywać do jej wymogów1.

Przedmiotem rozważań podjętych w przygo-
towywanej pracy jest druga z tych płaszczyzn. 

UZASADNIENIE WYBORU 
PROBLEMATYKI BADAWCZEJ 

W warunkach coraz ostrzejszej konkuren-
cji, narastającej niepewności, coraz bardziej 
zawodne okazują się tradycyjne koncepcje 

przystosowawcze organizacji do zmienia-
jących się w sposób gwałtowny i nieciągły 
warunków otoczenia. Organizacje intensyw-
nie poszukują nowych orientacji, koncepcji, 
metod właściwego przystosowania się do 
warunków przyszłości. Dużym powodzeniem 
cieszą się koncepcje organizacji uczących się, 
inteligentnych, zarządzania wiedzą. Wszyst-
kie one podkreślają znaczenie wiedzy, jako 
centralnego wyznacznika pozycji rynkowej 
i sukcesu organizacji. Podobnie współczesne 
koncepcje zarządzania strategicznego, for-
mułowane w ramach orientacji zasobowej, 
wskazują na kluczową rolę wiedzy i zarzą-
dzania wiedzą w strategiach rozwoju i konku-
rencji różnych typów organizacji. 

I chociaż wiele już zostało powiedziane 
na temat tego, czym jest zarządzanie wie-
dzą, jakie nowe możliwości otwiera przed 

Beata Piasny

Kultura organizacyjna w kreowaniu 
i rozwoju systemów zarządzania wiedzą
- zarys koncepcji badań 

Organisational culture in creating and developing knowledge 
management systems – research outline 
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przedsiębiorstwami kreowanie systemów za-
rządzania wiedzą oraz jakiego rodzaju uwa-
runkowania determinują powodzenie w ich 
tworzeniu, itd2., to nadal w wiedzy na temat 
zarządzania wiedzą istnieje wiele luk. Jedną 
z nich jest związek zarządzania wiedzą z kul-
turą organizacyjną. Co prawda w literaturze 
przedmiotu można spotkać wiele wskazań 
na znaczenie kultury w procesach tworzenia 
i rozwoju systemów zarządzania wiedzą, ale 
są to rozważania natury ogólnej, brakuje na-
tomiast opracowań pokazujących wprost kul-
turowe aspekty zarządzania wiedzą. Podjęte 
badania są próbą wypełnienia tej luki. 

Wzrost zainteresowania kulturą organiza-
cyjną nastąpił w latach osiemdziesiątych XX 
wieku. Miał dwie przyczyny, z których pierw-
sza dotyczyła spektakularnego sukcesu firm 

japońskich na rynku amerykańskim, druga zaś 
wynikała z faktu, że kulturę organizacyjną za-
częto postrzegać jako czynnik umożliwiający 
skuteczne konkurowanie i sukces na rynku. Do 
dziś żywo dyskutowany jest wpływ kultury or-
ganizacyjnej na różne aspekty zarządzania or-
ganizacjami, w tym jej znaczenie dla powodze-
nia nowopowstających koncepcji zarządzania. 

Tak też jest w przypadku zarządzania 
wiedzą3. Koncepcja ta ma swoje korzenie 
w różniących się od siebie kulturach (Japonii, 
Stanach Zjednoczonych), co sprawia, że już 
wśród jej twórców pojawiają się rozbieżności 
w pojmowaniu istoty wiedzy i zarządzania 
wiedzą, a implementacja koncepcji na gruncie 
innych kultur, np. polskiej, nie może odbywać 
się bez uwzględniania lokalnych uwarunko-
wań kulturowych. 

2 Szerzej zob. Błaszczuk A., Brdulak J.J., Guzik M., Pawluczuk A., Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, Szkoła Główna 
Handlowa, Warszawa 2003; Gladstone B, Zarządzanie wiedzą, Petit, Warszawa 2004; Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Systemy za-
rządzania wiedzą – nowy paradygmat czy wyzwanie?, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości – fikcja i rzeczywistość, praca zbiorowa pod 
redakcją I. K. Hejduk, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2004; Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 
Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004; Jemielniak D., Koźmiński A.K., Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008; Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja – system – pracownik, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006; Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, 
Poltext, Warszawa 2000; Nonaka I., Toyama R., Konno T., SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation, 
„Long Range Planning”, vol. 33, 2000; Perechuda K., Jakościowe kreowanie wiedzy – podejście japońskie, [w:] Zarządzanie wiedzą 
w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod redakcją K. Perechudy, PWN S.A., Warszawa 2005; Piasny B., Zarządzanie wiedzą w orga-
nizacjach gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Warszawa – Stalowa Wola 2007; Probst 
G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002; Soo C., Devinney T., Midgley D., 
Deering A., Knowledge Management: Philosophy, Processes, and Pitfalls, “California Management Review”, No 4, 2002 i inni.

3 Ze względu na pewne różnice w sposobie postrzegania koncepcji zarządzania wiedzą, koniecznym stało się zaprezento-
wanie trzech głównych modeli teoretycznych zarządzania wiedzą: 1. model japoński, czyli tzw. „spirala wiedzy” autor-
stwa Nonaki i Takeuchi’ego, wyjaśnia konwersję wiedzy poprzez interakcje między wiedzą ukrytą i dostępną. Autorzy wy-
różnili cztery procesy przetwarzania wiedzy: a) od wiedzy ukrytej do ukrytej (socjalizacja), b) od wiedzy ukrytej do dostęp-
nej (eksternalizacja), c) od wiedzy dostępnej do dostępnej (kombinacja), d) od wiedzy dostępnej do ukrytej (internalizacja). 
Nonaka i Takeuchi koncentrują się na ludzkich aspektach organizacji i wyraźnie nie doceniają znaczenia nowych techno-
logii teleinformatycznych. Szerzej zob. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000. 
2. model zasobowy, w którym na szczególną uwagę zasługuje model „źródeł wiedzy” Leonard-Burton. Według twórczyni tej koncepcji, dla 
efektywnego zarządzania wiedzą konieczne jest istnienie pięciu elementów. Oto one: a) kluczowe umiejętności, b) wspólne rozwiązywanie 
problemów, c) eksperymentowanie, d) implementacja i integracja nowych narzędzi i technologii, e) importowanie wiedzy. Systemem inte-
grującym wszystkie te składniki w jedną spójną całość są kluczowe umiejętności, które obejmują systemy fizyczne i techniczne, zarządzania, 
umiejętności i wiedzę pracowników oraz normy i system wartości. Szerzej zob. Leonard-Burton D., Wellsprings of Knowledge, Harvard Busi-
ness School Press, Boston 1995. 3. model procesowy, to kierunek powstały na gruncie doświadczeń dużych firm konsultingowych. Zgodnie  
z tym kierunkiem, zarządzanie wiedzą to „ogół procesów umożliwiających tworzenie, gromadzenie, upowszechnianie i wy-
korzystanie wiedzy do realizacji celów organizacji”. Za najważniejszy z procesów zarządzania wiedzą uważa się proces two-
rzenia wiedzy. Davenport i Prusak zdefiniowali go jako „zespół specyficznych działań i inicjatyw, które podejmują firmy w 
celu zwiększenia ilości wiedzy organizacyjnej”. Szerzej zob. Murray P., Myers A., The facts about Knowledge. Information stra-
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„Kultura organizacji to prawdopodob-
nie najtrudniejsze do zdefiniowania pojęcie 
w teorii organizacji” pisze Mary Jo Hatch4. 
Nic zatem dziwnego w tym, że znaczenie po-
jęcia kultury organizacyjnej wciąż jest przed-
miotem sporów i kontrowersji, zaś prób jego 
tworzenia tyle, ilu ludzi używających tego 
terminu. E. Scheina, jeden z najwybitniej-
szych autorytetów w tej dziedzinie, definiuje 
kulturę organizacyjną jako: „…wzór podsta-
wowych założeń wyuczonych przez grupę 
w procesie rozwiązywania problemów jej ze-
wnętrznej adaptacji i wewnętrznej integracji, 
funkcjonujących na tyle dobrze, aby uznać je 
za wartościowe do przekazywania nowym 
członkom społeczności jako właściwy sposób 
ich postrzegania, odczuwania i reagowania na 
nie”5. W zrozumieniu zjawisk kultury bardzo 
pomocny jest model E. Scheina. Kształt wska-
zanych w nim elementów, ich konfiguracja 
w konkretnej organizacji, w bardzo dużym 
stopniu determinuje jej styl zachowań, deter-

minując tym samym jej funkcjonowanie, sku-
teczność, czy też możliwość tworzenia i roz-
woju systemów zarządzania wiedzą6.

Podjęte przeze mnie badania dotyczą kul-
tury organizacyjnej w systemach zarządza-
nia wiedzą rozumianej jako zespół wartości, 
norm postępowania i wzorców zachowań 
wpływających na intensywność procesów or-
ganizacyjnego uczenia i rozwój systemów za-
rządzania wiedzą. Opieram się na założeniu, 
że działania z zakresu zarządzania, w tym in-
tensywność i sposoby realizacji zarządzania 
wiedzą, są kształtowane przez wartości kul-
turowe i normy charakterystyczne dla danej 
organizacji. Rozwój systemów zarządzania 
wiedzą i związany z nim rozwój gospodarki 
opartej na wiedzy nie jest możliwy bez odpo-
wiedniej kultury. Odpowiednia oznacza tutaj 
taką kulturę organizacyjną, która zachęca do 
tworzenia wiedzy, dzielenia się nią, eduka-
cji i wspólnego wykorzystywania w prakty-
ce7. Rodzi się w związku z tym pytanie, czy 

tegy – special report, 1997; Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004.  
Dla celów badań przyjęto procesowe rozumienie zarządzania wiedzą w organizacji, w myśl którego, nawiązując do definicji G. Probsta, 
S. Rauba i K. Romhardta: „Zarządzanie wiedzą jest procesem obejmującym zintegrowany zestaw działań, takich jak: lokalizowanie, 
pozyskiwanie, rozwijanie, dzielenie się wiedzą i jej rozpowszechnianie, wykorzystywanie oraz zachowywanie wiedzy, którego celem 
jest odpowiednie kształtowanie zasobów wiedzy. Odpowiednie, oznacza tutaj, że jeżeli efektem zarządzania wiedzą ma być przyrost 
lub tworzenie nowej wiedzy, działania z zakresu zarządzania wiedzą powinny zmierzać do rozwoju tych obszarów, które wzmacniają 
kluczowe kompetencje pracowników i organizacji jako całości. Konieczne jest powiązanie celów zarządzania wiedzą ze strategią ogólną 
organizacji. Zob. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002, s. 35-48.

4 Hatch  M.J., Teoria organizacji,  WN PWN, Warszawa 2002, s. 206.
5 E. Schein, Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1992, s. 12.
6 Z analizy literatury przedmiotu wynika, że w przypadku zarządzania wiedzą nie mamy do czynienia z żadnym obowiązującym 

standardem. Oznacza to, że kierownictwa przedsiębiorstw muszą samodzielnie tworzyć systemy zarządzania wiedzą w swoich 
organizacjach, które będąc odzwierciedleniem panującej w nich kultury organizacyjnej powinny być także do tej kultury dosto-
sowywane (kultura jako zmienna niezależna). Należy jednak zaznaczyć, że menedżerowie mają możliwość jej modyfikowania 
- kształtowania zgodnie z potrzebami wyznaczanymi przez zarządzanie wiedzą (kultura jako zmienna zależna).

7 Zob. również Bugdol M., Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków 2006; Dyczewski L., Kultura polska w procesie przemian, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Lublin 1993; Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie zaufaniem, Difin, Warszawa 2007; Glińska-Neweś A., 
Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2007; Makow-
ski K. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi a zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw. Trudne obszary, Część I, Szkoła Głów-
na Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008; Sikorski Cz., Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich 
pracowników, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006; Sikorski Cz., Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna 
kultura organizacyjna, Difin, Warszawa 2007; Sułkowski Ł., Kulturowa zamienność organizacji, PWE, Warszawa 2002. 
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w przypadku organizacji gospodarczych dzia-
łających w Polsce mamy do czynienia z taką 
właśnie kulturą?   

Założenie o kulturowym zakorzenieniu 
działań (inicjatyw) z zakresu zarządzania 
wiedzą implikuje określone podejście do 
badań zarządzania wiedzą: dla zrozumienia 
istoty zarządzania wiedzą, rodzajów i inten-
sywności, nie wystarczy analiza gospodaro-
wania posiadanymi przez organizację zaso-
bami, konieczne jest sięgnięcie do kultury, 
tam bowiem można znaleźć odpowiedź na 
pytanie, co sprawia, że organizacja decydu-
je się tworzyć i rozwijać system zarządzania 
wiedzą. 

W literaturze dotyczącej zarządzania słowo 
kultura jest używane w trzech znaczeniach8:

gdy mówimy o kontekście kulturowym – •	

kultura jest tu czynnikiem wyjaśniającym, 
układem odniesienia, wywierającym wpływ 
na różne elementy zarządzania (kultura 
jako zmienna niezależna). Posługiwanie się 
słowem kultura w tym znaczeniu jest typo-
we dla badań międzykulturowych9;
gdy kultura jest cechą organizacji – mó-•	

wimy wówczas, że organizacja „ma” okre-
śloną kulturę, „wytwarza” ją i „wpływa” 
na nią (kultura jako zmienna zależna, we-
wnętrzna). Takie rozumienie słowa kultu-
ra związane jest z przekonaniem, że kul-
turą można zarządzać w celu uzyskania 
finansowo korzystniejszych efektów10;
gdy kultura jest metaforą rdzenną, epi-•	

stemologiczną – w tym przypadku słowo 
kultura jest używane w znaczeniu antro-
pologicznym, co oznacza przyjęcie założe-
nia, że organizacja „jest” kulturą (kultura 
jako metafora)11.
W naukach o zarządzaniu sądzi się, że kul-

tura organizacyjna jest ściśle związana z kom-
petentnym zarządzaniem. Instrumentalna 
sfera działań jest pochodną przyjętych war-
tości, norm danej organizacji. Sukces przed-
siębiorstw może być przypisany świadomie 
kształtowanej przez management kulturze 
organizacyjnej12. Dlatego, w perspektywie 
zarządzania wiedzą szczególnie przydatne 
są dwa ostatnie pojęcia, ponieważ pozwalają 
one na kształtowanie kultury organizacyjnej 
tj., celową modyfikację wartości, norm i wyni-
kających z nich wzorów, która powinna pro-
wadzić do nowych, spójnych i efektywniej-
szych w określonych warunkach konfiguracji 
kultury organizacyjnej.

PROBLEM NAUKOWY, CEL PROCESU 
NAUKOWEGO, hIPOTEZY ROBOCZE 

Krytyczny przegląd literatury przedmiotu, 
który pozwolił poznać aktualny stan wiedzy, 
podstawowe pojęcia, teorie, główne zmienne, 
definicje pojęciowe i operacyjne, problemy 
i hipotezy analizowane przez innych jak też 
stosowane przez nich metody badawcze stał 
się głównym źródłem inspiracji w procesie 
formułowania problemów i hipotez.  

8 Smircich L., Concepts of culture and organizational analysis, „Administrative Science Quarterly”, 28/3, 1983, s. 347-348.
9 Szerzej zob. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000. 
10 Szerzej zob. Peters T. J., Waterman R. H., Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Wydawnictwo Medium, Warszawa 2000;  

Schein E., Organizational Culture and Leadership,  Jossey-Bass Publisher, San Francisco 1992.
11 Szerzej zob. Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
12 Zob. Sikorski C., Sztuka kierowania. Szkice o kulturze organizacyjnej, IWZZ, Warszawa 1986 oraz Sikorski C., Kultura organiza-

cyjna, C.H. Beck, Warszawa 2002.



przegląd prawno-ekonomiczny 19 (2/2012)60

Problem naukowy:
Czy w organizacjach gospodarczych funk-

cjonujących w Polsce mamy do czynienia 
z kulturą, która sprzyja zarządzaniu wiedzą? 
Czy w przypadku naszych organizacji gospo-
darczych sukces w budowie systemów zarzą-
dzania wiedzą oznacza konieczność zmiany 
kulturowej? 

 Cel procesu naukowego: 
Przedstawienie kulturowych uwarun-

kowań zarządzania wiedzą w organizacjach 
gospodarczych w Polsce, a więc odpowiedź 
na pytania: jakie wartości, normy, wzory za-
chowań i artefakty są związane zarządzaniem 
wiedzą, czy mają one charakter trwały i jaki 
jest ich wpływ na realizację zarządzania wie-
dzą oraz poszukiwanie odpowiedzi na pyta-
nie: jak kształtować kulturę organizacyjną, 
aby stała się ona czynnikiem stymulującym 
wykorzystanie wiedzy już istniejącej oraz 
tworzenie nowej wiedzy? 

Cele szczegółowe:
rozpoznanie i klasyfikacja dostępnych za-•	

sobów: potencjału ludzkiego, infrastruk-
tury technologicznej, zasobów jakościo-
wych i kultury organizacyjnej,
zbadanie stopnia uświadomienia i wdro-•	

żenia zarządzania wiedzą,
zbadanie kultury (systemu wartości, •	

norm postępowania, wzorców zachowań, 
artefaktów) występującej w badanych  or-
ganizacjach gospodarczych,  
zbadanie współzależności miedzy kulturą, •	

a realizacją zarządzania wiedzą (kultura 
na tle innych czynników),
identyfikacja czynników kulturowych •	

wspierających i ograniczających zarzą-
dzanie wiedzą,

opracowanie modelu koncepcyjnego kul-•	

tury wiedzy,
analiza zgodności kultury występującej •	

w badanych organizacjach z kulturą wiedzy,
wskazanie (zaproponowanie) kierunków •	

doskonalenia kultury organizacyjnej. 

Hipotezy:
Hipoteza 1: Tworzenie i rozwój systemów 

zarządzania wiedzą zależą od wartości tkwią-
cych w systemie społecznym organizacji.  

Hipoteza 2: Czynnikiem sprzyjającym 
budowaniu kultury wiedzy może być podpo-
rządkowanie całej filozofii funkcjonowania 
organizacji idei zarządzania jakością.   

Hipoteza 3: Wdrażanie inicjatyw z zakre-
su zarządzania wiedzą (elementów organiza-
cji „uczących się”) współwystępuje z relatyw-
nie lepszym funkcjonowaniem organizacji 
gospodarczej.     

CHARAKTERYSTYKA PROCESU 
BADAWCZEGO

Cel procesu naukowego powoduje, że 
w swoich analizach będę przyjmować per-
spektywę kulturową. Opierając się na apa-
racie pojęciowym charakterystycznym dla 
nauk o zarządzaniu, zarządzanie wiedzą 
traktuję jako proces tworzenia przez or-
ganizację swoistego know-how, którego 
rdzeniem jest otwartość na kontakty z oto-
czeniem, wzajemne zaufanie, współpraca, 
nastawienie na ciągłe ulepszanie, doskona-
lenie, poprawianie, zakorzenione w kulturze 
i istotnie wpływające na intensywność pro-
cesów uczenia się i rozwój systemów zarzą-
dzania wiedzą. 
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13 Możliwych jest kilka różnych zależności między paradygmatami, a mianowicie: 1. Sprzeczność paradygmatów. 2. Niewspół-
mierność paradygmatów. 3. Integracja paradygmatów. 4. Krzyżowanie się paradygmatów. Zob. Sułkowski Ł., Epistemologia w 
naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005, s. 155.

14 Paradygmat interpretatywny stara się przedstawić rzeczywistość po to, by poszerzyć ludzką wiedzę, ale także po to, by praktycy 
mieli skąd czerpać pomysły i inspirację do wdrożenia nowych pomysłów. Zob. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodo-
logia badań terenowych, WN PWN, Warszawa 2005, s. 17. 

15 Burrell i Morgan są zdania, że badacz dokonawszy wyboru paradygmatu bezwzględnie powinien trzymać się jego epistemolo-
gicznych i metodologicznych implikacji. Szerzej zob. Burrell G.,  Morgan G., Sociological Paradigms and Organizational Analysis, 
Heinemann Educational Books, London 1979. 

Dokonując wyboru orientacji badawczej 
przyjęłam jedną z kilku możliwych zależno-
ści między paradygmatami13 tj. krzyżowa-
nie się pewnych idei kultury organizacyjnej 
między paradygmatem funkcjonalistycz-
nym i paradygmatem interpretatywnym. 
Paradygmat interpretatywny14, opiera się 
na założeniu o niestabilności i względno-
ści rzeczywistości społecznej, która nie ma 

charakteru konkretnego, lecz jest tworem 
intersubiektywnym uczestników, czyli ludzi, 
którzy sami, poprzez swoje działania, two-
rzą ją wciąż na nowo. Takie założenia impli-
kują przyjęcie głównie jakościowych metod 
badawczych15. Chociaż istnieje zależność 
pomiędzy paradygmatem a decyzją o stoso-
waniu jakościowych bądź ilościowych metod 
badawczych, nie oznacza to, że podejście in-

Rys. 1. Proces badawczy

Źródło: opracowanie własne
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16 Szerzej zob. Bygrave W.D., The Entrepreneurship Paradigm (1): A Philosophical Look at Its Research Methodologies, “Entrepre-
neurship Theory and Practice’, Autumn 1989, s. 7-26.

17 Wieck K., The Social Psychology of Organizing, Addison-Wesley, Reading 1969.
18 Schein E., Organizational…, s. 12.

terpretatywne, wyklucza stosowanie metod 
ilościowych. Interpretatywista może posłu-
żyć się metodami ilościowymi w celu czy-
telnego ustrukturyzowania zebranego ma-
teriału, pokazania pewnych prawidłowości 
lub też ukazania tła opisywanych zjawisk16. 
Stoję na stanowisku, że w określonych sytu-
acjach dobre efekty może dać odwołanie się 
do prac i koncepcji z różnych paradygmatów. 
W realizowanej przeze mnie pracy sięgnę 
więc po różne teorie powstałe zarówno na 
gruncie interpretatywizmu jak i funkcjo-
nalizmu. Szczególnie widoczne będzie to 
w pierwszej części pracy, gdzie wykorzysta-
ne przeze mnie koncepcje w dużym stopniu 
mają swoje źródła w funkcjonaliźmie, który 
bądź co bądź stanowi główny nurt dociekań 
z zakresu zarządzania wiedzą. 

Zgodnie z teorią ustanowienia i społecz-
nej konstrukcji będących podstawą perspek-
tywy interpretującej w zarządzaniu, orga-

nizacja w swej istocie jest subiektywnym 
bytem, którego wyłonienie jest konsekwen-
cją określonego pojmowania i definiowania 
zjawisk, które otaczają ludzi, wytworem ich 
przekonań17. W tym ujęciu organizacja po-
strzegana jest jako zjawisko kulturowe de-
finiowane w formie metaforycznej. Z drugiej 
strony, każda organizacja jest subiektywnym 
tworem, wykreowanym przez wchodzących 
w jej skład ludzi, stając się tym samym od-
rębną kulturą, odrębnym systemem podsta-
wowych założeń, wartości, postaw i wzor-
ców zachowań. W ten sposób definiuje się 
zjawisko kultury organizacyjnej18, traktując 
ją jednocześnie jako jeden z zasobów or-
ganizacji. To ujęcie kultury organizacyjnej 
wydaje się mieć większą użyteczność w roz-
ważaniach prowadzonych na gruncie nauk 
o zarządzaniu, i dlatego to właśnie ono bę-
dzie implikowało kierunki rozważań prowa-
dzonych w podejmowanej pracy.

Rys. 2. Kierunki rozważań problemu badawczego

Źródło: opracowanie własne
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Projektując wieloczęściowe badania, 
chciałabym objąć jak najszersze spektrum 
zjawisk związanych z kulturowymi aspekta-
mi zarządzania wiedzą: począwszy od analizy 
czynników kształtujących kulturowe warun-
ki dla zarządzania wiedzą, poprzez zbadanie 

związku kultury organizacyjnej z zarządza-
niem wiedzą, wskazanie czynników kulturo-
wych wspierających i ograniczających zarzą-
dzanie wiedzą, skończywszy na wskazaniu 
wspólnych cech kultury dla organizacji, które 
lepiej od innych zarządzają wiedzą.   

Rys. 3. Etapy i czynności badań naukowych

Źródło: Źródło: opracowanie własne na podstawie [Apanowicz J., Metodologia nauk, Tonik Dom Organizatora, 

Toruń 2003, s. 120]
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19 W literaturze jest ona określana jako próba uznaniowa – badacz wybiera członków populacji o największym potencjale do-
starczenia wiarygodnych informacji oraz arbitralna – badacz używa swojego osądu do wyboru członków próby, którzy według 
niego stanowią właściwe źródło oczekiwanej informacji.  Zob, Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 
136-137 oraz Kotler Ph. i in., Marketing europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 376.  

Problem badawczy będzie rozważany 
z różnych punktów widzenia:

od teorii do praktyki – wychodząc od 
analizy literatury przedmiotu pozwalającej 
na zapoznanie się z koncepcją zarządzania 
wiedzą, warunkami jej implementacji oraz 
znaczeniem kultury organizacyjnej w zarzą-
dzaniu wiedzą, i w efekcie umożliwiającej 
opracowanie koncepcji badań zastosowano 
przejście do realizacji badań empirycznych, 

od praktyki do teorii – wychodząc 
z przeprowadzonych badań empirycznych 
zastosowano przejście do ponownej analizy 
literatury przedmiotu i stworzenia modelu 
koncepcyjnego kultury wiedzy.

W etapie II (rysunek 3), fazie I (rysunek 
4) przeprowadzone będą badania ankieto-
we zbioru organizacji gospodarczych, celowo 
dobranego ze względu na oczekiwaną więk-
szą znajomość problematyki uwzględnionej 
w kwestionariuszu ankiety19. Podstawowe 
jednostki badawcze będą stanowili właściciele 
lub menedżerowie. Celem badań będzie roz-
poznanie stopnia uświadomienia i wdrożenia 
zarządzania wiedzą oraz zbadanie współzależ-
ności miedzy kulturą, a realizacją zarządzania 
wiedzą (kultura na tle innych czynników).

Druga faza badań koncentrować się bę-
dzie tylko na ograniczonej liczbie wytypowa-
nych podmiotów, w których przeprowadzone 

Rys. 4. Faza I badań

Źródło: opracowanie własne
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20 Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005, s. 160.

zostaną szczegółowe badania przypadku. Ce-
lem będzie odkrycie wspólnych cech kultury 
organizacyjnej dla organizacji, które w więk-
szym stopniu od pozostałych rozwinęły sys-
temy zarządzania wiedzą. 

Teoretyczny model kultury wiedzy (etap 
III) będzie budowany poprzez odwoływanie 
się do praktyki, tzw. dobrych praktyk.    

ZAKOńCZENIE
Wiedza w przedsiębiorstwie jest bardzo roz-

proszona i przybiera wiele form, ale jej jakość 
przejawia się w możliwościach tego przedsiębior-
stwa, będących rezultatem posiadanej przez nie 
wiedzy. Ponieważ w większości składają się na 
nią wiedza fachowa i doświadczenie poszczegól-
nych pracowników, więc zadaniem przedsiębior-
stwa jest zapewnienie im fizycznego, społecznego 
i kulturowego kontekstu, w którym wykorzystanie 
i rozwój tej wiedzy zyska należyte znaczenie i cel.

Chun Wei Choo – The Knowing Organization
Podsumowując, warto zauważyć, że współ-

czesne koncepcje organizacji nie mogą się obyć 
bez koncepcji kultury i kontekstu kulturowego. 
Żywo dyskutowany jest wpływ kultury organi-
zacyjnej na różne aspekty zarządzania organi-
zacjami, w tym jej znaczenie dla powodzenia 
koncepcji zarządzania wiedzą. Jak zauważa 
Sułkowski, uwzględnienie perspektywy inter-
pretatywnej przynosi nowe możliwości bada-
nia kultury organizacyjnej20.

Autorka ma nadzieję, że przeprowadzone 
badania przyczynią się do wzbogacenia dorobku 
nauk o zarządzaniu, opisującego kulturę organi-
zacyjną w systemie zarządzania wiedzą poprzez 
uwzględnienie dodatkowych, niepodejmowanych 
dotychczas w badaniach nad tym zjawiskiem, 
teorii naukowych. W odniesieniu do praktyki –  

przedstawiony w pracy opis rzeczywistości – po-
winien stać się źródłem pomysłów i inspiracji do 
wdrożenia nowych pomysłów. Autorka ma rów-
nież nadzieję, że opracowany model koncepcyjny 
kultury wiedzy ułatwi praktykom zarządzania 
kształtowanie kultury sprzyjającej zarządzaniu 
wiedzą w sposób efektywny i skuteczny. 

SŁOWA KLUCZOWE
Gospodarka oparta na wiedzy, zarządza-

nie wiedzą, kultura organizacyjna

STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano zarys koncepcji 

badań nad wpływem kultury organizacyjnej na 
tworzenie i rozwój systemów zarządzania wie-
dzą. Autorka przedstawia uzasadnienia wyboru 
problematyki badawczej, problem naukowy, 
cel procesu naukowego, hipotezy robocze oraz 
dokonuje charakterystyki procesu badawczego. 
Wskazuje również na znaczenie podjętych ba-
dań dla teorii i praktyki zarządzania.  

KEYWORDS
The knowledge-based economy, knowl-

edge management, organisational culture 

SUMMARY    
In this article the author presents the out-

line of research into the influence of organi-
sational culture on creating and developing 
knowledge management systems. The author 
justifies the choice of research problems, the 
scientific problem, the aim of the scientific 
process, the working hypotheses and the char-
acteristics of the research process. The author 
also indicates the significance of the reaearch 
for the theory and practice of management.
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I. WSTĘP
Opracowanie podejmuje analizę i próbę 

oceny działań prewencyjnych podmiotów 
i osób zainteresowanych występowaniem po-
wodzi, a co za tym idzie, ochrony przeciwpo-
wodziowej z punktu widzenia:

Zmian legislacyjnych;1. 
Systemu ubezpieczeń gospodarczych od 2. 
ryzyk naturalnych, w tym ryzyka powodzi.
Jest efektem badań prowadzonych w ra-

nach programu badawczego: „Projektmanag-
ment zur ökonomischen Vergleichanalyse der 
geoplonischen, thermoslaren und photovolta-
ischen Technologien der individuellen, kommu-
alen und industriellen Energievergung”, przy 
współpracy z European Business Club Associa-
tion e.V.,Schloss Oedheim w Niemczech. 

Szeroko rozumiana ochrona przeciwpowo-
dziowa realizuje przede wszystkim dwa kierun-
ki działania: Pierwszy związany jest z działa-
niami prewencyjnymi, związane głównie z  za-
pewnieniem bezpieczeństwa wykorzystaniem 
ukształtowania obszarów, natomiast drugi kie-
runek związany jest z zmniejszeniem potencja-
łu szkód na obszarach zagrożonych zalaniem.  

Zmiany w atmosferze i oceanach wywołane 
przez człowieka sprawiły, że Ziemia stała się 

niebezpiecznym miejscem, gdyż częściej wy-
stępują niszczycielskie klęski żywiołowe [Art. 
3, pkt. 1 i 2 (Dz. U. nr 62 poz.558 z późn. zm.); 
UNDRO 1991], do których możemy zaliczyć 
między innymi powódź. Historia ludzkiej egzy-
stencji pokazuje, że nasi przodkowie rodzili się 
i dorastali w warunkach zagrożeń naturalnych. 
Byli również narażeni na katastroficzne skutki 
konfliktów, wojen, zarazy i klęsk żywiołowych: 
suszy, głodu, mrozów i powodzi. Katastrofy 
były długo utożsamiane z tajemniczą vis maior 
oraz z gwałtownie przebiegającymi zjawiska-
mi przyrodniczymi. Natomiast dzisiaj istnieją 
pewne czynniki, które są aktywnie kształtowa-
ne przez człowieka. Do tych czynników można 
zaliczyć min.: wojny, zmiany klimatyczne.

W latach 1946-2010 [Przybytniowski 2010] 
(tabela 1), w 101 klęskach żywiołowych i kata-
strofach zginęły w Polsce 2492 osoby, z czego ok. 
21% osób zginęło w trzech pierwszych katastro-
fach. W ciągu ubiegłych 64. lat zanotowano 13 
rocznych okresów bez klęsk żywiołowych oraz 
kilka okresów o zwiększonej ich liczbie. Naj-
więcej katastrof oraz klęsk żywiołowych miało 
miejsce w 1987 r. - 5, gdzie zginęło 228 osób, co 
stanowi 9,3% ogółu osób, które poniosły śmierć, 
po cztery w 2007 i 2008. Pięciolecia 1976-1980, 

Jarosław Przybytniowski

Ryzyko powodzi w Polsce
Wybrane zagadnienia 

The risk of floods in Poland. Selected issues Summary 
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szkodowań towarzystw ubezpieczeniowych 
w wyniku katastrof naturalnych na świecie 
w latach 1970 - 2008, wzrosły ponad 12 krot-
nie, natomiast przy uwzględnieniu prognozy 
na rok 2019 mogą wzrosnąć ponad 16 krotnie. 
Łącznie straty ekonomiczne wyniosły - 219 mld 
USD, w tym, wypłaty odszkodowań - 99 mld 
USD, (co stanowi 45% wartości ogólnych strat). 
Największa katastrofa wynikająca z pojedyn-
czego zjawiska pogodowego - huragan Katrina, 
połączona z powodzią, spowodowała straty 

ekonomiczne na poziomie 170 mld USD, w tym, 
odszkodowania towarzystw ubezpieczenio-
wych - 66,3 mld USD (co stanowi 39% wartości 
ogólnych strat) [www.koalicjaklimatyczna.org/
lang/pl/page/materialy]. 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) opu-
blikowała dane dotyczące szkód zgłoszonych 
do towarzystw ubezpieczeń w związku z po-
wodzią na dzień 22 lipca 2010 roku [www.
knf.gov.pl]. Liczba szkód zgłoszonych wyniosła 
201 924, z czego wartość wypłaconych odszko-

1986-1990 oraz 2006-2010 były okresami, 
w których katastrofy zdarzały się w Polsce 
częściej niż w innych latach. Największą liczbę 
ofiar w jednym zdarzeniu zanotowano w ka-
tastrofach, do których przyczynił się człowiek. 
Są to katastrofy kolejowe (200), lotnicze (183) 
i w górnictwie (103). Ogółem, największą licz-
bę ofiar „pochłonęły” katastrofy lotnicze, gdzie 
życie straciło 572 osoby, a średnia liczba ofiar, 
przypadająca na jedno zdarzenie, była także naj-
wyższa - wynosiła 38,1 (śr. arytm. = 48,1). W 20 

kolejowych katastrofach zginęły 504 osoby - 
średnio w jednym zdarzeniu zginęło 25 osób (śr. 
arytm. = 25,2). W tym samym okresie, zanoto-
wano 6 katastrof naturalnych, w których zginęło 
135 osób (średnio w jednym zdarzeniu poniosło 
śmierć - 55 osób - śr. artm. - 22,5).

Tabela 2 prezentuje liczbę katastrof i wyni-
kającą z nich liczbę przypadków śmiertelnych, 
strat ekonomicznych i ubezpieczeniowych 
w podziale na kontynenty, które wystąpiły 
w ostatnim czterdziestoleciu. Wypłaty od-

Tabela 1 Katastrofy zarejestrowane w Polsce w latach 1946 - 2010

Rodzaje katastrof Liczba 
katastrof

Ofiary 
katastrof1

Maks. liczba ofiar 
w jednej katastrofie

Średnia liczba ofiar 
na jedną katastrofę

Odchylenie s
tandardowe2

Kolejowe 20 504 200 25,2 42,4
Górnicze 16 435 103 27,2 24,7
Lotnicze 15 572 183 38,1 48,1
Morskie 12 246 55 20,5 11,9
Autokarowe 9 156 32 17,3 9,5
Pożary 6 193 58 32,2 15,5
Naturalne 6 135 55 22,5 15,1
wybuchy gazu 4 97 49 24,3 15,2
Wybuchy 
przemysłowe 3 39 18 13 5,1

Tramwajowe 3 29 15 9,7 3,8
Budowlane 2 75 65 32,5 27,5
Inne 5 11 42 8,4 1,9

1. Analizie poddano katastrofy o liczbie ofiar w jednym zdarzeniu 5 i więcej
2. Miara rozproszenia wyników, mówi na ile pojedyncze wyniki różnią się od średniej arytmetycznej - tu miara roz-

proszenia liczby ofiar w stosunku do średniej ofiar. Duże odchylenie standardowe wskazuje na duże zróżnicowanie 
katastrof pod względem liczby ofiar. Obok katastrof o małej liczbie ofiar, zdarzyły się katastrofy z dużą liczbą ofiar.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Przybytniowski J.W., 2010, ss. 92 - 105
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dowań brutto (bez udziału reasekuracji) - 281,8 
mln zł., a po uwzględnieniu reasekuracji - 214,7 
mln zł. Natomiast łączna wartość szacowanych 

przez zakłady ubezpieczeń zobowiązań z tytułu 
zawartych umów - 1 153,2 mln zł (po uwzględ-
nieniu reasekuracji - 438,1 mln zł.).

Tabela 2. Wypłata odszkodowań towarzystw ubezpieczeniowych w wyniku katastrof natu-
ralnych na świecie w latach 1970 - 2019 (w mld USD)

Lata Średnia roczna odszkodowań
1970 - 1979  2,5
1980 - 1989  6,0
1990  - 1999 18,0
2000 - 2008 30,5

2010 - 2019 (prognoza) 41,0

Źródło: opracowanie na podstawie: www.koalicjaklimatyczna.org/lang/pl/page/materialy

Tabela 3. Czynniki wpływające na prawdopodobieństwo, częstotliwość, czasokres występo-
wania, zasięg oraz szkodowość zjawisk powodziowych

Rodzaje czynników Charakterystyka

Cz
yn

ni
ki

 n
at

ur
al

ne

Kl
im

at
yc

zn
e

rodzaj klimatu - szerokość geo-
graficzna determinuje położenie 
w danej strefie klimatycznej

Wpływa na częstotliwość, charakter i siłę występowania zjawiska.
W klimacie równikowym mamy do czynienia z cyklonami, tajfunami, 
huraganami. W klimacie zwrotnikowym występują monsuny. W umiarko-
wanym powodzie opadowe, roztopowe (w tym zatorowe), i sztormowe.

występowanie anomalii klima-
tycznych (El Ninio, La Ninia)

Związane z prądami morskimi, wpływają na częstotliwość występo-
wania i intensywność przebiegu powodzi.

zawartość wody w zalegającej 
pokrywie śnieżnej Przyczyna powodzi roztopowych

głębokość przemarzania gruntu Przyczyna powodzi roztopowych

czas trwania temperatur dodat-
nich

Wpływa na parowanie, czyli ilość wody w obiegu, okres wegetacji, 
czyli jakość szaty roślinnej

Rodzaje czynników Charakterystyka
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h

Intensywne zagospodarowanie 
terenów zalewowych

W strefie zagrożonej powodzią jest coraz więcej budynków mieszkal-
nych, obiektów użyteczności publicznej i usługowych oraz obiektów 
mogących spowodować wtórne zagrożenia: składowisk odpadów, 
oczyszczalni ścieków i wiele innych.

regulacja cieków wodnych
Zmniejszająca naturalną zdolność ekosystemów do adaptacji, wrażliwość na 
zniszczenia, dotyczy to sztucznych zwężeń dolin rzecznych w wyniku zabudo-
wy, źle zaprojektowanego rozstawu obwałowań, świateł mostów itd.

zmniejszenie retencji powierzch-
niowej terenu

Spowodowane wycinaniem lasów, pokryciem terenu nieprzepusz-
czalnymi materiałami (asfalt, wykładzina kamienna), co powoduje 
przyspieszony spływ powierzchniowy.

stosowanie do ochrony przed
skutkami powodzi prawie
wyłącznie urządzeń technicznych

Wiara w ich niezawodność stwarza złudne poczucie bezpieczeństwa, 
powoduje w konsekwencji gwałtowną zabudowę terenów chronio-
nych wałami i powoduje, że ani ludzie, ani samorządy lokalne nie 
podejmują innych działań zabezpieczających.

br
ak

 p
rz

yg
ot

ow
an

ia

brak edukacji powodziowej
Brak umiejętności rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych o zbliża-
jącym się zagrożeniu, jak również wiedzy, jak na to zagrożenie reago-
wać zwiększa ryzyko strat.

brak systemów wczesnego ostrze-
gania

Zmniejsza możliwość odpowiednio wczesnego przygotowania się do 
nadejścia powodzi, ewakuacji i zabezpieczenia mienia.

brak systemów reagowania Niesprawny przepływ informacji i niezdolności do podjęcia zdecydo-
wanych, szybkich akcji powodziowych.

brak prewencji Brak inwestycji w lokalną ochronę przeciwpowodziową, czy odbudo-
wę infrastruktury po katastrofie.

Źródło: opracowanie na podstawie: Byczkowski, Mandes 1993
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II. RODZAJE POWODZI
Główna przyczyna występowania kata-

strof powodzi przypisywana jest zmianom kli-
matycznym przejawiającymi się coraz częściej, 
występowaniem suchego lata i wilgotnej zimy 
(tabela 3). Najczęściej w badaniach nad wy-
stępowaniem zjawiska powodzi brane są pod 
uwagę następujące czynniki: prawdopodo-
bieństwo wystąpienia, przyczyny częstotliwo-
ści pojawiania się, częstotliwość występowa-
nia, czasokres trwania oraz zasięg obszarowy.

III. ANALIZA OBSZARÓW DZIAŁANIA 
PREWENCYJNEJ OChRONY PRZECIW-
POWODZIOWEJ

W celu trwałego zredukowania zagrożenia 
powodzi instytucje odpowiedzialne za gospo-
darkę wodną muszą współpracować z różnymi 
podmiotami z różnych dziedziny życia społecz-
nego. Szeroko rozumiana ochrona przeciwpo-
wodziowa rozwija się obecnie głównie w dwóch 
kierunkach [patrz: Dz.U. Nr 143, poz. 963]:

Prewencyjne zapewnienie bezpieczeń-1. 
stwa, wykorzystanie i ukształtowanie ob-
szarów działania;
Zmniejszenie występowania szkód powodzio-2. 
wych na obszarach zagrożonych zalaniem.
Powyższe kierunki rozwijane są w sze-

ściu obszarach działania, które można opisać 
w następujący sposób:

Zatrzymanie wód opadowych na powierzch-1. 
ni (retencja powierzchniowa), np. zagospo-
darowania wody deszczowej na obszarach 
zamieszkałych, renaturyzacja (przywraca-
nie stanu naturalnego) strumieni i rowów;
Retencja poprzez techniczną ochronę prze-2. 
ciwpowodziową - budowa i zagospodaro-
wanie zapór i zbiorników retencyjnych;

Utrzymanie i zabezpieczenie istniejących 3. 
obszarów retencyjnych, poprzez utrzyma-
nie istniejących obszarów zalewowych, 
jak też utrzymanie istniejących polderów;
Tworzenie i powiększanie obszarów re-4. 
tencyjnych;
Ochrona (obiektów) poprzez technicz-5. 
ną ochronę przeciwpowodziową, w tym: 
wałów i tam;
Minimalizacja występowania szkód powo-6. 
dziowych poprzez prewencję, np. prawi-
dłową prognozę, ostrzeżenia powodzio-
we, tworzenie świadomości problemu.
We wszystkich obszarach poszczególne dzia-

łania należy oddzielić od siebie, na zadania:
Typowo techniczne i planistyczne związa-1. 
ne z gospodarką wodną;
Krótko, średnio i długoterminowe związa-2. 
ne z planowaniem działań prewencyjnych 
w aspekcie ochrony przeciwpowodziowej.
Uwzględniając powyższe zadania, nale-

ży rozwiązać problemy związane z ochroną 
przyrody, gospodarką wodną oraz innymi 
roszczeniami odnośnie wykorzystania grun-
tów. Także, ważnym elementem jest „minima-
lizacja występowania szkód”. Związane jest to 
przede wszystkim z działaniami prewencyj-
nymi w kształtowaniu świadomości wszyst-
kich zainteresowanych podmiotów i osób, jak 
też działania w zakresie prawidłowej polityki 
i gospodarki wodnej.

IV. SKUTECZNOŚCI DZIAŁAń DLA 
OChRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ. 
PRÓBA OCENY

Tabela 4 przedstawia analizę oceny sku-
teczności działań, które mogą być podejmo-
wane dla ochrony przeciwpowodziowej, jak 
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też konstruowania warunków ubezpiecze-
nia i taryf składek dla terenów zagrożonych 
ryzykiem powodzi. Analiza przeprowadzo-
na została pod kątem czterech głównych ce-
lów: redukcji fali kulminacyjnej, zmniejsze-
nia strat, gospodarki zasobami przyrody, 
świadomości zagrożenia powodziowego po 
stronie zainteresowanych osób i podmio-

tów. Uwzględniając opisywane wcześniej 
sześć obszarów działania, ocenie podlega-
ły skutki pożądane i niepożądane. Skutki 
niepożądane występują wtedy, kiedy obok 
głównego celu nie mogą być osiągnięte inne 
cele, względnie jeżeli konieczne jest licze-
nie się z ujemnymi konsekwencjami.

Tabela 4 Macierz skutków różnych przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpowodziowej

Obszar 
działania Propozycja przedsięwzięcia Redukcja fali 

kulminacyjnej
Zmniejszenie 

strat

Gospodarka 
zasobami 
przyrody

świadomość 
zagrożenia 
powodzią

1 Działania mające na celu
zwiększenie infiltracji ˄ ˄ ˄ ˄

2

Budowa zapór, zbiorników 
retencyjnych ˄ ˄ ˅ ; ˅ ˅

Zwiększenie pojemności
powodziowej w zaporach ˄ ˄ ˅ ˅

3

Zagospodarowanie obszarów 
zagrożonych zalaniem x ˄ ˄ ˄

Uwzględnienie zagrożenia
powodziowego w planowaniu
przestrzennym

x ˄ ˄ ˄

4

Budowa sterowanych 
polderów ˄ ˄ ˄ ˄

Budowa niesterowanych 
polderów ˄ ; ˅ ˄ ; ˅ ˄ ˅

5
Budowa i podwyższanie 
wałów/budowa urządzeń
Kierujących

˅ ˄ ˄ ; ˅ ˅

6

Trafna prognoza powodziowa ˄ ˄ x ˄
Określenie dla stref 
zagrożenia,
informacja osób 
poszkodowanych

x ˄ ˄ ˄

Legenda: ˄- pożądany skutek
  ˅ - niepożądany skutek
  x - nie oczekiwano skutku
Źródło: opracowanie na podstawie programu badań „Projektmanagment zur ökonomischen 
Vergleichanalyse der geoplonischen, thermoslaren und photovoltaischen Technologien der 
individuellen, kommualen und industriellen Energievergung” of European Community we 
współpracy z European Business Club Association e.V.,Schloss Oedheim oraz Technische 
Universität Darmstadt w Niemczech
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Obszary działania oraz przyporządko-
wane do nich przedsięwzięcia prewencyjnej 
ochrony przeciwpowodziowej poddane były 
analizie i ocenie pod kątem ich możliwości 
realizacji oraz skuteczności. Analiza prowa-
dzona była w oparciu o:

Potencjał - jakie potencjalne możliwości 1. 
istnieją dla wdrożenia przedsięwzięć pre-
wencyjnej ochrony przeciwpowodziowej 
w danych obszarach działania;
Skuteczność - jaki wkład w prewencyj-2. 
ną ochronę przeciwpowodziową wnoszą 
przedsięwzięcia w przedmiotowych ob-
szarach działania?
Niewystarczająco wiarygodne prognozy 

i dane hydrologiczne, zły stan infrastruk-
tury hydrotechnicznej, a także brak odpo-
wiednich uregulowań prawnych, pozwa-
lających na niezwłoczne podejmowanie 
decyzji w zakresie gospodarowania wodą 
w czasie zagrożenia powodziowego to 
główne przyczyny występowania powodzi 
w Polsce. Wprowadzenie aktualizowanego 
na bieżąco, wiarygodnego i ogólnodostęp-
nego (np. w Internecie) systemu prognoz 
hydrologicznych w połączeniu z odpo-
wiednią infrastrukturą może w znacznym 
stopniu usprawnić ochronę przeciwpo-
wodziową w Polsce. System umożliwiłby 
wdrożenie tzw. osłony powodziowej, która 
opierałaby się na odpowiednio wczesnym 
przewidywaniu wielkości przepływów 
cieku wodnego (np. w korycie rzeki) na 
podstawie szacowanych opadów. Rozwią-
zanie to umożliwiałoby szybką reakcję na 
potencjalne zagrożenia, które byłyby eli-
minowane poprzez odpowiednio wczesne 
przygotowanie zbiorników retencyjnych 

na przyjęcie fali powodziowej. Dzięki temu 
możliwa będzie redukcja przypływów ka-
tastrofalnych w zbiorniku, a następnie wy-
puszczenie przepływów ze zbiornika nie 
powodującego szkód powodziowych [www.
swecogroup.com/en/Sweco-group].

V. DYREKTYWA POWODZIOWA
Dnia 26 listopada 2007 roku, weszła w ży-

cie Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2007 roku, w sprawie oceny ryzyka powo-
dziowego i zarządzania nim. 

Istnieje kilka powodów [www.ec.euro-
pa.eu/environment/news/efe/23/artic-
le_4037_pl.htm], dla których przepisy pra-
wa dotyczące zarządzania ryzykiem powo-
dziowym są tak szybko przyjmowane przez 
unijne instytucje. Po pierwsze, Komisja 
Europejska (KE) przeprowadziła w 2005 
roku zakrojone na szeroką skalę konsul-
tacje z rządami, organizacjami pozarzą-
dowymi, naukowcami i społeczeństwem. 
Po drugie, czas i wysiłki przeznaczone na 
przygotowanie wdrożenia Ramowej Dyrek-
tywy Wodnej [(RDW 2000/60/WE)] uto-
rowały także drogę dla nowego podejścia 
ujętego w dyrektywie, zgodnie z którym 
nacisk kładziony jest na zintegrowane za-
rządzanie zasobami wodnymi na poziomie 
dorzecza, a nie na poziomie tradycyjnych 
barier geopolitycznych. Nadrzędnym celem 
Dyrektywy Powodziowej jest ograniczanie 
ryzyka powodziowego i zmniejszanie na-
stępstw powodzi w państwach UE. Dąży się 
do właściwego zarządzania ryzykiem, jakie 
może stwarzać powódź dla ludzkiego zdro-
wia, środowiska, działalności gospodarczej 
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1 Problem katastrof ma charakter interdyscyplinarny. W literaturze przedmiotu, możemy spotkać cztery pojęcia 
określające zjawiska naturalne powodujące szkody: zagrożenia naturalne (natural hazards), klęski żywiołowe (natu-
ral calamities), katastrofy naturalne (natural disaters) oraz zdarzenie losowe (random events).

i dziedzictwa kulturowego. Zobowiązania 
nałożone na państwa członkowskie, wyni-
kające z Dyrektywy, polegają na koniecz-
ności opracowania wstępnej oceny ryzyka 
powodziowego, map zagrożenia powodzio-
wego, map ryzyka powodziowego i planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym oraz 
ich publicznego udostępnienia.

VI. ISTOTA UBEZPIECZEń OD KATASTROF
Do głównych czynników, które wpływają na 

kształt rynku ubezpieczeń od katastrof należą 
min: zmiany klimatu, globalizacja, polityka Unii 
Europejskiej (UE), zmiany w regulacjach praw-
nych, a także reasekuracja [Serafin 2005].

W dobie XXI wieku, ubezpieczenia od 
katastrof naturalnych stały się istotnym 
elementem ubezpieczeń majątkowych ze 
względu na zmiany w środowisku natural-
nym. Analizując pojawiające się katastro-
fy, można łatwo stwierdzić, że człowiek 
jest bezradny w obliczu sił natury. Istota 
ubezpieczeń polega na przeciwdziałaniu 
negatywnym skutkom zjawisk losowych 
(zdarzeń losowych1) oraz ich konsekwen-
cji, mających niekorzystny wpływ na wy-
niki ludzkiej działalności. Natomiast isto-
tą ubezpieczeń od katastrof jest ochrona 
przed negatywnymi skutkami zjawisk natu-
ralnych, które występują z pewnym praw-
dopodobieństwem. 

Zadaniem pośrednim ubezpieczeń po-
wodziowych powinno być podnoszenie 
świadomości podmiotów i osób zaintere-
sowanych występowaniem ryzyka powodzi, 
a bezpośrednim - zmniejszanie finanso-

wego ryzyka na obszarach występowania 
katastrof [Jędrzejczyk 2010]. Realizuje się 
je poprzez zachęcanie do zastosowania 
środków prewencyjnych w postaci prowa-
dzenia odpowiedniej polityki ubezpiecze-
niowej. Celem tego rodzaju ubezpieczeń 
jest zmniejszenie podatności obiektów na 
zniszczenia, między innymi poprzez kon-
trolę stanu technicznego, projektowanie, 
wykonawstwo urządzeń zabezpieczających 
i szacowanie strat oraz politykę informacyj-
ną i edukację.

Zarządzanie ryzykiem powodziowym 
to proces, związany z szacowaniem ryzyka 
powodzi oraz implementacją zrównoważo-
nych metod dla zmniejszenia prawdopodo-
bieństwa lub konsekwencji powodzi. By ten 
proces mógł przebiegać prawidłowo, muszą 
być podejmowane następujące działania: za-
pobieganie (prewencja i ochrona), przygoto-
wanie - przewidywanie i systemy wczesnego 
ostrzegania przed powodzią, reagowanie na 
wypadek kryzysu, odbudowa.

Finansowanie klęsk żywiołowych, takich 
jak powódź wymaga różnych instrumentów 
w zależności od etapu działań [Przybytniow-
ski 2010], w tym: finansowanie likwidacji 
szkód, finansowanie systemu zapobiegania 
potencjalnym zagrożeniom powodziowym 
oraz finansowanie ograniczania skutków po-
wodzi, ochrony majątku i ludności w trakcie 
akcji powodziowej.

Uwzględniając wcześniej cytowaną Dy-
rektywę Powodziową, wszystko wskazuje 
na to, że ubezpieczenie od powodzi będzie 
w niedalekiej przyszłości jedną z ważniej-
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szych metod ograniczania strat powodzio-
wych, ponieważ stanowi z jednej strony za-
bezpieczenie na wypadek powstania szkód 
dla potencjalnie zagrożonych, natomiast 
z drugiej strony, spowoduje w dość znacz-
ny sposób ograniczenie kosztów, jakie po-
nosi państwo w fazie likwidacji skutków 
powodzi.

VII. SOLVENCY CAPITAL REQUIREMENT 
- SCR. MODUŁ RYZYKA UBEZPIECZEń 
DZIAŁU II DLA KATASTROFY 
NATURALNEJ, JAKĄ JEST POWÓDŹ

Zmiany w gospodarce światowej oraz 
na rynkach ubezpieczeń połączone z kry-
zysami finansowymi, które w różnej skali 
dotykają wiele krajów w ostatnich latach, 
wykazały konieczność modyfikacji metod 
i standardów sprawowania nadzoru nad 
rynkiem ubezpieczeń. Podkreśla się rolę 
jak najwcześniejszej identyfikacji ryzyka 
w działalności zakładów ubezpieczeń i jego 
właściwego zarządzania. 

Nowelizacja dyrektywy Wypłacalność II 
[Dz.U. L 335 z 17.12.2009] (projekt tzw. dy-
rektywy Omnibus II), wprowadza komplek-
sową i radykalną zmianę zasad regulowa-
nia wypłacalności zakładów ubezpieczeń. 
Obejmuje on swoim zakresem zagadnienia 
związane z:

Gospodarką finansową zakładów ubez-1. 
pieczeń; 
Procesem nadzoru nad tymi podmiotami. 2. 
W projektowanym systemie wypła-

calności kładzie się nacisk na powiązanie 
wymogów kapitałowych z rzeczywistym 

ryzykiem na jakie jest narażony zakład 
ubezpieczeń w swojej działalności. W no-
wym systemie wypłacalności, kapitałowy 
wymóg wypłacalności (Solvency Capital 
Requirement, SCR), ma zastąpić obecny 
margines wypłacalności oraz ma być do-
celowo miernikiem ryzyka działania za-
kładów ubezpieczeń. Zakłady ubezpieczeń 
będą mogły, po uzyskaniu zgody organu 
nadzoru, stosować pełne lub częściowe 
modele wewnętrzne do wyznaczania kapi-
tałowego wymogu wypłacalności lub wy-
mogu kapitałowego dla danego czynnika 
ryzyka [www.knf.gov.pl].

Zgodnie z danymi opublikowanymi 
przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpie-
czeń i Pracowniczych Programów Emery-
talnych (EIOPA, dawniej CEIOPS), podsu-
mowującymi wyniki badania QIS5 (Fifth 
Quantitative Impact Study) - poświęcone 
ocenie wpływu wejścia w życie aktów 
wykonawczych na gospodarkę finansową 
zakładów ubezpieczeń i zakładów rease-
kuracji, sektor ubezpieczeń w Polsce bra-
ny jako całość posiada znaczącą nadwyżkę 
kapitałową, tak aby wypełnić nowe kryte-
ria wymogów wypłacalności. Do głównych 
wskazywanych powodów niewypłacalno-
ści zaliczono wysokie wymogi kapitałowe 
dla ryzyka składki i rezerw, min.  ryzyka 
katastroficznego [art. 5 (2b) dyrektywy 
Wypłacalności II] - scenariusz powodzi. 
Poniżej prezentowane są dwa moduły ry-
zyka ubezpieczeń działu II dla katastrofy 
naturalnej, jakim jest powódź [Departa-
ment … 2010]:
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Dwukrotne zdarzenie następujące po so-
bie dla powodzi, będzie liczone, jako max ze 
zdarzeń typu A i B.

A - jedno silne i jedno mniejsze (dla powo-•	

dzi 1 i 0,1);
B - dwa średnie o podobnej sile (dla po-•	

wodzi 0,65 i 0,45).
Metoda II
Dla każdego zdarzenia (burza, powódź, 1. 
trzęsienie ziemi, gradobicie…) zdefinio-
wano dotknięte tym zdarzeniem linie biz-
nesowe i określono współczynniki; 
Wymóg oparty na oszacowaniu składki 2. 
przypisanej brutto w przyszłym roku we 
właściwych liniach biznesowych;
Agregacja zdarzeń przy założeniu nieza-3. 
leżności, wyjątek - działalność bezpośred-
nia i reasekuracyjna dla danej linii. 
Projekt Wypłacalność II przynosi znaczące 

długoterminowe korzyści społeczno-gospo-
darcze, zarówno dla ubezpieczających, ubez-
pieczonych, uposażonych lub uprawnionych 
z umów ubezpieczenia jak i dla zakładów ubez-
pieczeń i zakładów reasekuracji. Korzyści te 

przejawiają się głównie poprzez zmniejszenie 
prawdopodobieństwa niewypłacalności zakła-
dów, zwiększenie konkurencyjności - co prze-
kłada się na zwiększenie jakości świadczonych 
usług i obniżenie opłat oraz większą transpa-
rentność i lepszą kwantyfikację ryzyk. Duże 
znaczenie mają również efekty dywersyfikacji, 
na jakie pozwalają zakładom przepisy projektu 
Wypłacalność II. Przekłada się to na zmniejsze-
nie ogólnego ryzyka i przez to wymogów kapi-
tałowych i pośrednio może mieć istotny wpływ 
na rozwój nowej oferty powodziowej lub po-
zwoli zakładom na przeznaczanie większych 
środków na dalszy rozwój dotychczasowej 
działalności i zwiększanie ich przewagi nad 
konkurencją [Final Report … 2010].

VIII. WNIOSKI Z OPRACOWANIA
Przebudowa aktualnego stanu infrastruk-1. 
tury przeciwpowodziowej, a także wpro-
wadzenie efektywnego systemu monito-
rowania pogody zdecydowanie poprawi 
bezpieczeństwo mieszkańców zagrożo-
nych terenów i pozwoli w przyszłości 

Metoda I
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uniknąć katastrofalnych strat, jakie  gene-
rują powodzie na terenie Polski.
Zakłady ubezpieczeń w Polsce winny 2. 
opracować system specjalnych progra-
mów ubezpieczeniowych na obszarach 
klęsk żywiołowych. System specjalnych 
ubezpieczeń powinien opierać się na part-
nerstwie wielu instytucji i obejmować 
opracowanie obszarów o podwyższonym 
ryzyku powodzi oraz programów związa-
nych z rolą państwa w procesie likwidacji 
szkód powstałych w związku z wystąpie-
niem powodzi. 
Zadaniem pośrednim ubezpieczeń powo-3. 
dziowych powinno być podnoszenie świado-
mości podmiotów i osób zainteresowanych 
występowaniem ryzyka powodzi, a bezpo-
średnim - zmniejszanie finansowego ryzyka 
na obszarach występowania katastrof.
Zmiany w gospodarce światowej oraz na 4. 
rynkach ubezpieczeń połączone z kryzy-
sami finansowymi, które w różnej skali 
dotykają wiele krajów w ostatnich latach, 
wykazały konieczność modyfikacji metod 
i standardów sprawowania nadzoru nad 
rynkiem ubezpieczeń.
Projekt Wypłacalność II przynosi znaczące 5. 
długoterminowe korzyści społeczno-gospo-
darcze, zarówno dla ubezpieczających, ubez-
pieczonych, uposażonych lub uprawnionych 
z umów ubezpieczenia jak i dla zakładów 
ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

SŁOWA KLUCZOWE
powódź, klęska żywiołowa, ubezpiecze-

nie, ryzyko, prewencja.

STRESZCZENIE
Poszukiwania i dyskusje nad właściwym, 

dostosowanym do warunków polskich, sys-
temem rozwiązań prewencyjnych ochrony 
przeciwpowodziowej i systemem ubezpie-
czeń od ryzyk katastroficznych, w tym powo-
dzi trwają praktycznie odkąd Polska przeszła 
okres transformacji społeczno-polityczno-go-
spodarczej. Celem opracowania jest analiza 
i próba  oceny działań prewencyjnych ochro-
ny przeciwpowodziowej podmiotów i osób 
zainteresowanych, wystąpieniem powodzi 
z punktu widzenia zmian legislacyjnych, jak 
też - systemu ubezpieczeń gospodarczych od 
ryzyk naturalnych, w tym ryzyka powodzi.

KEYWORDS
flood, natural disaster, insurance, risk, 

prevention.

SUMMARY
Exploration and discussion of appropri-

ate, adapted to Polish conditions of preventive 
flood protection solutions and insurance sys-
tem from catastrophic risks, including floods, 
being practically since Poland has undergone 
a period of socio-politico-economic transfor-
mation. The destination study was to analyze 
and attempt to assess the awareness of flood 
prevention activities of entities and individu-
als interested and not interested in the occur-
rence of floods in terms of legislative changes 
as well - the system of property insurance 
(compulsory and voluntary) of catastrophic 
risks, including the risk of flooding.
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І. PREFACE
In conditions of new technologies rapid 

development the investments are the most 
important means of progressive structural 
displacements in the economy, improving 
quality performance of activities at the mi-
cro-, meso- and macrolevels. Stabilization 
and development of the national economy is 
largely dependent on how much effective are 
the investing activities. In this context the ma-
jor part the State plays, which is through the 
monetary regulation tools, can purposefully 
influence not only on forming the domestic 
and external investments influx, but also to 
create certain conditions for their direction 
into the real economy.

ІІ. RECENT RESEARCHES  
AND PUBLICATIONS ANALYSIS

During recent time in the scientific liter-
ature to the problems of state regulation of 
investment activities by the monetary policy 
tools paid enough attention, in particular, the 
significant contribution to the development 
of theoretical foundations of monetary poli-
cy made by known foreign scientists: Edwin 
G. Dolan, Rosemary G. Campbell, Frederic S. 
Mishkin, Jeffrey D. Sachs and etc. [1-3]. To 

investigation of modern monetary policy of 
Ukraine and fundamental principles of its 
formation dedicated significant number of 
national scientific works, in particular: M. 
Moroz, M. Savluk, L. Kryvenko and etc. [4-5]. 
However, the insufficiently developed meth-
ods of the investment process activation at 
the mesolevel, related to the money supply 
regulation for maintenance of the region 
stable economic growth. Thus, insufficient 
extent of the indicated problems elaboration 
confirms the subject topicality of the chosen 
research topic and necessity of its solution.

ІІІ. BASIC MATERIAL ExPOSITION 
As stated above, the regions public au-

thorities have at their disposal the certain 
possibilities to enhance the investment activ-
ities in the industry. Therefore, the main pos-
sibilities enhancing the investment activities 
in the industry are as follows:
1. The possibilities to reduce the credit 

investments risks to the real sector of 
economy are one of the main reasons of 
the regional banks low investment activ-
ity. As indicated in [4], “the risks are so 
great that banks with liquidity, with in de-
termined gauge even the long term, con-

Olena Zvarych

Industry investment stimulating by 
state regulation tools 
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stantly non reduced part of their liabilities, 
do not provide credits, because the risks 
in the real sector are uncommonly large”. 
To the risk regulation tools we attribute, 
firstly, the use of budgetary resources for 
the investment growth of regional indus-
try infrastructure development (the gen-
eral-system investment policy); secondly, 
the selective support of the most effective 
projects for the region, that reduces risks 
of their crediting; thirdly, the organiza-
tional support of investment activities in 
the region, that may contain elements of 
the general-system and selective policy; 
fourthly, the allocation of risks (the project 
risk level than the activities under the con-
ditions of simple reproduction. Therefore, 
when activated investment activities, pri-
marily, solved the question about the dis-
tribution of financial obligations concern-
ing the compensation of possible loss.

2. The possibilities to create the preferential 
conditions of the industrial enterprises in-
vestment activities by using of budgetary re-
sources. To the preferential tools we attribute 
the compensation of the part of discount rate 
by the regional budget funds and the borrow-
ings tax stimulation on stock markets, etc.

3. The direct state participation, represented 
by regional authorities, in private enter-
prises investing activities using the sys-
tem “investments in exchange for shares.”
Let us consider the ways of quantitative 

ratios foundation that define the region inter-
ests in activation of the industrial enterprises 
investment activities by some above listed 
regulation instruments.

The mechanism of budget resources us-
age for the interest payments compensation 

is sufficiently known and practiced by many 
countries and Ukrainian regions. Actual is the 
task of optimal distribution of allocated bud-
get resources for the interest payments com-
pensation and the minimum guarantee fund 
formation, sufficient for formation of the long-
term crediting attractiveness of the regional 
economy by commercial banks. System use of 
these mechanisms provides the coordination 
of the region interests, banks and industrial 
enterprises in the broader attraction of the 
bank capital in the investment process.

To settle this question it is expedient to 
create on the basis of regional administra-
tive structures - the guarantee institute – the 
regional loan fund (hereinafter - RLF). The 
work of the RLF assumes the interaction of 
the region public authorities and the regional 
monetary policy competent authority. The 
RLF undertakes to stimulate contentment in 
investment needs of the region in the part of 
financing priority of socially-significant in-
vestment industry’s growth projects.

The RLF functions are: assistance to the 
enterprises in obtaining credits, when the 
RLF is the guarantor of the creditors in long-
term credits; the compensation of the part of 
interest rates of long-term credits; the direct 
financing of socially-significant projects.

To the RLF can be attracted practically 
any assets, replenishment obligations that 
are traditionally used as the coverage: secu-
rities, cash, real estate, inventory assets and 
local budget funds. Functioning process of the 
RLF and its interaction with other bodies is 
reflected on the picture.

For the issues resolution that related to the 
assets consideration, the encumbrance reg-
istration of any property, the investors rights 
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protection for the requirements satisfy by the 
loan fund assets it is necessary to conduct the 
unified RLF Register. It is necessary to include in 
it the assets basic identification parameters, the 
encumbrance of any assets by commitments.

The recipients of the RLF investment 
funds and guarantees can be different en-
terprises and authorized credit institutions 
whose investment requirements are included 
in the list of priority line of the regional devel-
opment, elaborated by the regional monetary 
policy competent authority.

The RLF possibilities to offset the interest 
rates part from the budget funds is proposed 
to determine by the following calculations. 

Let us assume that:

21 BBB +=  – the amount of budget 
resources allocated to stimulate the long-
term crediting of the enterprises;

1B  – the amount of budget resources al-
located to offset the interest rates for long-
term crediting;

2B  – the amount of budget resources 
allocated to insure the bank risks connected 
with the unrecoverable principal debt;

KR – the amount of long-term credits of 
the bank, which the budget can guarantee by 
the allocated resources;

n  – the term of granted loan, month;
Rkr – the long-term credit interest rate 

provided by the budget on conditions of 
budget guarantees connected with the off-
set the interest rates part and the loans re-
payment guarantees that bank credits the 
borrowers;

 ∆Rkr – the interest payments compensa-
tion by the budget funds;

depR  – the monthly interest rate on the 
budgetary funds placed on the deposit ac-
counts in the form of compensation and in-
surance funds. To simplify the calculations we 
assume these rates as the sole ones;

P  – the probability of disregard of provi-

Pic.1. Organizational-functional structure of the RLF

Źródło: developed by the author
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sion by the debtor by the principal debt re-
turn under the impossibility of its demand by 
the bank.

It foreseen that the impossibility of bank 
demands of the released resources means 
its repayment from the budget. At the same 
time the bank rights towards the borrower’s 
property while transferring to the RLF and 
return of some part of funds are leaved out 
of account.

Let us assume also that the loan is re-
imbursed by equal monthly installments. 
Then the monthly amount that the budget 
can pay out as the interest rates compensa-
tion will be:

( ) n
dep

dep
comp R

RB
S −+−

⋅
=

11
1  

(1)
Given payment corresponds to the loan 

amount, which is determined by the condi-
tion that:

  Scomp= KR .∆Rkr                                            (2)
By transforming (3.13) and (3.14), we 

get:
 

(3)
The required indemnification fund is de-

termined by the probability of the event oc-
currence of disregard of provision by the 
debtor and the necessity to discharge of ob-
ligations by the budget resources according 
to the issued guarantees. Let us suppose that 
the duration of the budget loan guarantees 
are corresponds to on the average crediting 
middle term. Than

 

  (4)

or

   (5)
Let us examine the possible results of 

using the notional amount of the regional 
budget funds (20 million UAH), directed on 
compensation of the part of bank rates and 
the guarantee fund formation. In this case we 
assume that depR =0.0085, ∆Rkr =0.0125, 
n =120, P =0.1. Then we get 1B =18.8 mil-
lion UAH, 2B =1.2 million UAH,  KR =20 mil-
lion UAH.

As for the measures that raise the mecha-
nisms effectiveness of guaranteeing the part 
of interest rate, so they are, in our opinion, 
limiting the regional budget possibilities. 
But, considering the fact that during the re-
searched period we have the deficit-ridden 
regional budget, the regional authority’s pos-
sibilities in the proposed instrument of the 
investment activities activation will be se-
verely difficult to perform. Nevertheless, the 
opinion of many economists, that the poten-
tial of regional fiscal policy can be increased 
by eliminating “the most obvious defects” [6]. 
Accumulated thereby funds can act as the RLF 
assets and become the catalyst for the invest-
ments growth of the credit-financial institu-
tions into the production. Such possibilities 
of the regional budget concerning the funds 
attraction for these purposes are real in the 
oblast budgets. They are:

Raising efficiency of using the State Prop-1. 
erty of the region.
Optimization of the costs for the authori-2. 
ties’ maintenance.
Optimization of the costs on the debt pay-3. 
ments of the region.
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Provided in the budget reserve funds.4. 
Optimization of other costs in the expens-5. 
es items.
Additional revenues related to the insuf-6. 
ficient accumulation of the rent payments 
from the management of nature in the 
budget system.
Increasing of the efficiency of the state 

property management of the region will have 
the greater budget effect and will allow to in-
crease profitable part of the budget revenues. 
Allocated in the budget reserve funds, for ex-
ample, in the item “Other expenditures” could 
partially finance the investment activities on 
the region territory.

Estimations of other possible reserves 
of the region investment resources growth, 
which lie down in the formation of the invest-
ment oriented budget from the regional bud-
get funds, to finance the investment support 
program of the industrial production, allow, 
in the long term prospect, not only to increase 
the tax base of the region, but also to improve 
the investment climate.

The income growth of the region arises 
from the interaction of banking structures and 
authorities of the region are determined by 
the development of industry and credit insti-
tutions. Additional revenues are expressed:

by growth of the tax revenues to the bud-−	

get due to the investment development and 
growth of the tax base of industrial enterpris-
es (profit, payroll, receipts, asset value, etc.);
by growth of taxation of the credit institu-−	

tions due to the growth of their profits by 
increasing the amount of active operations;
by growth of non-tax revenues due to the −	

enterprises development with the state 
property share;

by increasing value of the State Property −	

due to the growth of the block of shares 
owned by the state authorities and actual 
growth of these shares value.
The influx of funds into the budget due 

to the growth of the tax base with j -th tax 
∆Btj in t -th year will be:

   (6)
where  αj – the share of tax that directed 

to the budget, by which the effectiveness is 
calculated; jH  – the tax rate at j -th tax.

If we assume that the RLF of the industry 
will be 20 million UAH, specified above as the 
reserve of optimization of the expenditure 
part of the budget, and the total budget accel-
eration of revenues will be, as it was shown 
above, - 0.37 UAH per one hryvna of invest-
ments, then the annual effect only due to the 
industry’s development will reach 7.4 million 
UAH. It is noteworthy that in these calcula-
tions was assumed that:

the complete use of the RLF funds, in-−	

cluding - the guarantee fund, that is the 
least favorable situation for using the 
loan fund;
were not considered the budget revenues −	

due to the taxes of credit institutions, initi-
ated by the growth of the amount of their 
active operations. If take into account the 
adopted in the country the investment re-
sources structure at which the budgetary 
resources share is approximately 10% and 
the banks funds share, as stressed above, 
will reach 15%, then the increase of the 
banks active operations will become 15 
million UAH. The increase of the regional 
budget revenues due to this source will be 
equal to 4.8 million UAH.
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If we assume that 18.5 million UAH of the 
budget resources are used for direct invest-
ment into the priority lines of the industrial 
development (the priority projects). How-
ever, the region has received the stake in the 
enterprise (or enterprises, if the investment 
program of the region was investing), the val-
ue of which at the moment of investing was 
equal to the investments. Since the invest-
ment projects implementation is facilitating 
the growth of the business value (business 
value growth is equal to the net discount in-
come by the project), we shall assume that 
the total growth is proportional to the return 
on investment. The return on investment of 
the significant part of industrial projects ex-
ceeds 25%. If evaluate the projects’ priority 
for investment by their corporate efficiency, 
the annual rate of growth of the property 
value will be not less than 25%. It is possible, 
therefore, to expect for the appropriate cost 
increase of the block of shares and the growth 
of the potential budget revenues.

The essential element of the effective in-
vestment policy of the region is the selection 
of the investment projects for inclusion them 
into the regional investment program and the 
allocation of the budgetary resources for their 
support. In the regions acts the special Regu-
lation about the assessment and competitive 
selection of the proposed by the Ministries, 
other central and local executive authorities 
the investment projects, which represent the 
competitive selection conditions, the tech-
nique of elaboration and the requirements to 
the investment projects appraisal [7]. How-
ever, the procedure of selection conducting is 
not oriented on the specific project selection 
criteria, so we retain the possibilities to have 

the subjective decisions upon the submission 
of benefits and certain (individual) projects 
financing.

To except this drawback and to clarify the 
investment projects selection, in our opinion, 
it is advisable to use the industrial enter-
prises monitoring materials more in details. 
While choosing the branches of economic 
activity of the region that have the biggest 
investment potential and are capable to give 
impetus to the general regional development, 
it is proposed to focus on the dynamics of eco-
nomic indicators, formed on the basis of, for 
example, the Boston Matrix.

The great significance for increasing of the 
investment attractiveness of the region and 
improving of the selective support of the pri-
ority investment projects has the approval by 
the regional authorities of recommendations 
after a model [7] to provide guarantees of the 
regional budgets, which should contain:

The method and the determination proce-1. 
dure of the regional budget development 
as the development of regional law that 
may not have the direct action. 
The determination principles of priority 2. 
of certain (individual) investment proj-
ects (programs) for industrial enterprises 
for regions on the basis of quantitative 
criteria.
The requirements to the project that par-3. 
ticipate in the contest for the inclusion 
in the regional investment program, the 
amount and the terms of guarantees al-
location.
The procedure of determination of the 4. 
guarantee fact occurrence and the guar-
anteed amount repayment from the bud-
getary funds.
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The terms and the procedure of the bud-5. 
getary resources return used to the guar-
antee payments.

IV. CONCLUSIONS
In order to stimulate the investment ac-

tivities in the region propound to create on 
the base of regional administrative structures 
of public authorities the guarantee institution 
– the Regional Loan Fund, activities of which 
assumes the interaction of public authorities 

of the region and the competent authority of 
the regional monetary policy. The RLF under-
takes to stimulate the satisfaction of the re-
gion’s investment requirements in the part of 
financing of priority socially-significant proj-
ects of the investment industry’s growth.

KEYWORDS
investment activities, budgetary funds, 

state adjusting, monetary policy, competitive 
selection, loan fund, industry, region.
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Problem formulation. Economic reforms 
of the transformational period in Ukraine con-
tributed to a significant structural reorganiza-
tion of retail trade, its demonopolization and 
denationalization. In addition to that, in the 
country is realized the state policy regarding 
coordination of work of all the elements of 
retail trade based on usage of market mecha-
nisms of economy, development and imple-
mentation of trade rules and reinforcement 
of compliance control. 

Analysis of recent publications and 
research. Lately, the works of V. Apo-
pii, N.Holoshubova, I.Korolkov, V.Lahutin, 
A.Mazaraki, O.Mykhilova, I.Stepnov, F.Khmil 
and others were devoted to the problem of 
state regulation of retail trade. However, they 
mainly discuss some individual instruments 
of state regulation that provide temporary 
solution of the problem of functioning of re-
tail trade.  

Objective of this article is to distinguish 
the peculiarities of state regulation of retail 
trade in Ukraine and, based on them, to build 
a theoretical game model of interaction of the 
state and subjects of retail trade. 

Statement of main research material. 
On the modern stage of its development, re-

tail trade, as a sphere of national economy, is a 
complex social-economic system according to 
its shape and form, whose functions acquire a 
new content of high quality, and their realiza-
tion is possible provided there are conditions 
for development of the effective mechanism 
of circulation of goods and services typical for 
the developed market economy. 

 The core of retail trade system is formed 
by the organizational elements such as retail 
trade enterprises, organizations and their 
unions, inventory and labor resources and 
monetary means that are closely interrelated, 
and their actions are subordinated to the ex-
ecution of social and economic trade func-
tions: realization of generated customer val-
ue, following of the goods from manufacturer 
to consumer, active influence on production 
and consumption. 

Retail trade belongs to complex social-
economic systems since it is organizational 
integral totality of interrelated elements sub-
ordinated to general economic laws, namely: 
price, demand and supply, assortment, ser-
vice quality and so on, joined for achieve-
ment of the defined objective. Each system’s 
element has certain influence on functioning 
of the system in general, each element can 
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be administrated, that is changed, in the way 
that the effectiveness of the whole system is 
improved. 

Moreover, management of the individual 
elements of the system should be compre-
hensive, that is, it is not possible to achieve 
the maximum benefit from one of the ele-
ments by pulling it out from the chain of rela-
tionships with other elements. Consequently, 
management of retail trade as a system should 
include optimizing of functioning of the indi-
vidual elements for effective development of 
the system as a whole. 

In addition, retail trade is an open system 
that continually interacts with environment 
through the mechanisms of state regulation 
and market competition, financial and credit 
system, resource consumption, relationships 
with customers, local authorities and oth-
ers. Hence, such an economic system should 
be able to respond effectively to changes and 
quickly adapt to influences of external envi-
ronment.

Important for retail trade as an open so-
cial-economic system is analysis of the mech-
anisms of influence of state regulation, be-
cause the development dynamics of trading 
activity is largely determined by the effective-
ness of national economic policy. In this con-
text, the urgent task is to create an integrated 
multilevel effective system of state regulation 
of retail trade, especially in the area of state 
regulation of functioning of this kind of eco-
nomic activity.

State regulation of retail trade in Ukraine 
involves the use of several methods. The 
methods of state regulation mean the meth-
ods of state influence on the sphere of retail 

trade through legislative and executive bod-
ies with the purpose of establishment or 
maintenance of conditions under the existing 
national economic policy [1]. Depending on 
the means of influence on retail trade, there 
can be distinguished legal, administrative and 
economic methods of regulation.

Currently there is no country in the world, 
moreover economically developed, which 
would not actively use the system of state eco-
nomic regulation of market relations, mone-
tary stability, tax and budget, investment and 
structural policy. Ukraine also actively uses 
all democratic levers for implementation of 
its own strategic goals of economic develop-
ment. One of these levers is taxation, taxation 
level and system of social benefits that define 
the rules of the market economy and affect 
the economic interests of retail trade sub-
jects. At the same time, the process of interac-
tion between the state and retail trade sub-
jects in the area of taxation is modeled by the 
hierarchical game of two persons of a specific 
type, using alternative mathematical model of 
commercial enterprise that operates within 
the chosen system of taxation.

The choice of taxation of retail trade sub-
jects will depend on the results of search of 
optimal tax rates and compliance with the Tax 
Code of Ukraine. Theoretically, the tax system 
for enterprises means aggregate of taxes and 
taxation rules that do not contradict the ba-
sic principles of taxation: fairness, certainty, 
convenience, efficiency, sufficiency, mobility, 
choice of proper source and object of taxa-
tion, single taxation, territorial affiliation [2].

For simplification, let’s assume that the 
system of taxation of retail trade subjects is 
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formed as a single value-added tax that meets 
all the above mentioned principles of taxation 
provided appropriately used. A retail trade 
subject pays single tax to the country. The 
tax rate is proportional, constant for at least 
one calendar year and individual for differ-
ent types of retail trade (according to Classi-
fier of Types of Economic Activities (CTEA)). 
The object of taxation is value added tax that 
is equal to revenue from sale and reduced by 
the amount of expenses excluding salaries. In 
determination of the tax base, sales revenue 
is taken into account after shipment of goods 
and the cost price of shipped goods is calcu-
lated based on current prices of the elements 
included into expenses. The period of tax cal-
culation and respective payment equals to 
one calendar month. Retail trade subject pays 
tax at the place of trade activity.

The specific tax rates are determined for 
introduction and further practical application 
of the designed tax system for subjects of re-
tail trade. Based on the chosen system of taxa-
tion of retail trade subjects, there was built a 
mathematical model in the form of a hierar-

chical dynamic game of the state and com-
mercial enterprise that enables determining 
the optimal tax rate, thereby displaying the 
features of state regulation of retail trade.

So, suppose that the subject of retail trade 
sells the product of one type on the imper-
fectly competitive market, and, having mo-
nopoly of the product, it can influence the 
selling price by the volume of sales.  However, 
the volume of sales of the subject of retail 
trade has no effect on the purchase price. 
Payment to supplier is made at the time of 
reception of goods, but receiving money from 
customers for the shipped goods takes place 
with a constant delay of one length of time. 
Sales revenue, including tax payment, is taken 
into consideration at the time of shipment of 
goods to customers, and the cost price of the 
shipped goods is calculated based on current 
purchase prices. The subject of retail trade 
makes all payments promptly, that is there 
is no reason for accounts payable.  Change 
of size of payroll of the subject of retail trade 
corresponds, to some extent, to a change of 
quantity and quality of labor resources.

Suppose that the goal of the state is to maximize the total state tax revenues for all periods of 
time including discounting in determination of tax rate value:

 (1)
The purpose of functioning of subject of retail trade is maximization of total added value for 

all periods of time including discounting while administrating the volume of purchases and sales 
of goods:

 (2)
where k - number of period; X - quantity of periods; N (k) - amount of tax paid by the subject of 

retail trade in the period k; ξ - tax rate; b (k) - volume of purchases in the period k; s (k ) – volume 
of sales in the period k;  У (k) - a set of strategies for procurement of goods in the period k; S (k) - a 
set of strategies for selling goods in the period k; R (k) - added value created by subject of retail sale 
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in  the period k; α - share of salary in added value; δ – norm of discounting.
For k = 0, ..., X-1 the following relations occur:

where pb (k) - purchase price of goods in the period k; ps (k) - selling price of the product (a 
linear function of demand) in the period k; q1 (k), q2 (k) – parameters of demand function in the 
period k; blim (k) - maximum amount of procurement in the period k; slim (k) – maximum volume of 
sales of goods in the period k; ct (k) - delivery costs per product unit in the period k; cz (k) – storage 
cost per product unit in a storehouse in the period k; Z (k) - goods in stock in a storehouse at the be-
ginning of the period k; Zlim (k) - maximum volume of goods in stock at the beginning of the period 
k; M (k) - funds of the subject of retail trade at the beginning of the period k; Mlim (k) - maximum 
amount of funds of the subject of retail trade at the beginning of the period k; F (k) - rental costs of 
fixed assets and other fixed costs in the period k; W (k) - total salary of personnel of the subject of 
retail trade in the period k.

Assume that the following model parameters are given:

Model (1) - (10) is a hierarchical game of two persons of special type:

 (11)
where ξ - strategy of player 1; u - strategy of player 2; Ξ  - a set of strategies for player 1; 
( )ξU  - set of strategies for player 2, it is empty for all ξ> β; ),( uFN ξ , )(uFR  - functions of 

gain of player 1 and 2, respectively.
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Player 1 is the first to choose the strategy and communicate it to player 2, and the latter maxi-
mizes his gain in response. Thus, in the designed hierarchical game the leading party is player 1. 
Suppose that player 1 is aware of player’s 2 payoff function, his set of strategies and the principle 
of choosing optimal strategies. At the same time awareness of player 2 in terms of interests of 
player 1 is not significant. Solution of the game (11) will be determination of optimal strategies of 
the players.

Algorithm for solving game (11) is based on the principle of Stackelberg [3]: 
1) we find any optimal strategy of player 2 in his set of optimal strategies, solving the problem of 
maximizing of payoff function of player 2 at a fixed strategy of player 1:

 (12)
2) we find the set of all strategies of player 1that provide maximum of payoff of player 1 at the 

optimal strategy of player 2, obtained in the step 1):

   (13)
3) we build a set of optimal strategies for player 1 by choosing from a set of strategies of player 

1 found in step 2), at which player 2 gets the biggest gain:

 (14)
Thus, the set of situations

 is solution of the game {11).
Conditions (12) - (14) allow determining of the following optimal strategies of players and cor-

responding game situations:
1. The optimal strategies of player 1 that ensure the maximum possible value of the payoff func-

tion of player 1 in the game (11). So, in the game (11) there is no need to introduce the information 
exchange concerning the matter of strategy, because the gain of the leading player still can not be 
improved.

2. Situations of the game (11), which both are equilibrium situations according to Nash, optimal 
according to Pareto, situations of strong equilibrium according to Nash. 

Since R (k) - added value created by the subject of retail trade in the period k, α - share of salary 
in added value, then R (k) is the total salary of the subject of retail trade in the period k, (1 - α) R 
(k) - profit of the subject of retail trade in the period k.

Therefore, maximization of the target function of the subject of retail trade 

also ensures maximization of the total salary of personnel of the subject of retail trade for all 
periods of time including discounting
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   that meets the interests of personnel of the subject of retail trade and maximization of the 
total profit for all periods of time including discounting 

that meets the interests of owners.
Finding the optimal strategies of the state and the subject of retail trade is carried out step-by-

step in accordance with the conditions (12) - (14). First we solve the problem of optimal manage-
ment of the subject of retail trade provided a fixed tax rate. Then, taking into consideration 

is calculated a set of optimal strategies of the state opt
∗Ξ .

Step 1. Discrete problem of optimal management (2) - (10) with phase constraints delayed by 
governance variables was considered as a problem of non-linear programming with unknowns 

)1( +kZ , )1( +kM , )(kb , )(ks , 1,...,0 −= Xk , the solution of which is carried out using the 
methods of exterior penalty functions and gradient projection [3].

According to the method of external penalty functions, the initial problem (2) - (10) is reduced 
to a set of simpler problems of conditional maximization.

Consider restriction like equation (7) - (8) in penalty function:

,
where  
– vector of regularity 4Х, i – iteration number of method of external penalty functions 

Introduce auxiliary functions like  and designate:

Receive a sequence of problems  each of which is solved numerically with 

initial approximation  respectively, while , where  – optimal solu-
tion of the problems.

Iterations of method of external penalty functions we execute till there is observed required 
accuracy , that is .

In step i the method of exterior penalty functions the problem  is solved using 
the gradient projection method.

Because Ω  - convex closed set, then there exists the unique projection of any point of the 



przegląd prawno-ekonomiczny 19 (2/2012)92

n-dimensional Euclidean space )4( XnEn =  on the setΩ . Since the setΩ  is n-dimensional 
parallelepiped, the task of designing is solved trivially.

Let  - projection of point µ   on the set - step of recovery  - 
precision of gradient projection method  - number of iteration of method gradient 
projection  - gradient of the function if  at the point .

According to the method of gradient projection is built a sequence in compliance with the rule
. 

Having calculated , we check the condition of growth of the function value. 
If  then the last iteration in the gradient projection method is repeated with a 
reduced step .

If and  and  then we 
proceed to the next iteration in the method of gradient projection. 

And if 

then the iteration process in the method of gradient projection stops, that is .
Variable  - Euclidean distance between points .
Prior to carrying out calculations according to the described numerical methods, it is necessary 

to  specify the accuracy of the method of external penalty functions , the accuracy of the 
method of projection of  gradient , the initial approximation , step of recovery 

, penalty coefficient 01 >V  and parameter .   
Step 2. Provided that the tax rate changes discretely, we determine the set of optimal strategies 

of the state opt
∗Ξ  in the process of sorting all values   of the interval  by necessary step∆ .

Application of the proposed theoretical game model of taxation for determining the optimal tax 
rate (for the selected system of taxation) for subject or group of subjects of retail trade engaged in the 
same type of trade according to CTEA whose representative is the simulated subject of retail trade.

Conclusions. Thus, we analyzed the peculiarities of functioning of retail trade in Ukraine in the 
context of application of legal and economic methods of state regulation and on respective basis there 
was proposed a theoretical game model of interaction between the state and subjects of retail trade.

Melnyk A.F. State regulation of economic transition period. World experience and problems of Ukraine / 1. 
Melnyk A.F. - Ternopil, 1995. 325 p.
Taxes: The study guide / Ed. Chernyk D.G. - M: Finance and Statistics, 1997. - 568 p.2. 
Vasilyev F.P. Numerical methods of solutions of extreme problems /Vasilyev F.P. - M: Nauka, 1988. - 523 p.3. 

Shpyliova Yulia Borysivna, Candidate of Economic Sciences, Senior Research Scientist Department 
of Common Problems of Sustainable Development Public establishment “Institute of Economy of Envi-
ronmental Management and Sustainable Development” National Academy of Sciences of Ukraine



93artykuły ekonomiczne

I. WSTĘP
Wśród ważnych dziedzin bezpieczeństwa 

narodowego wymienia się bezpieczeństwo 
ekonomiczne, inaczej nazywane bezpieczeń-
stwem gospodarczym. Właściwe kształtowa-
nie bezpieczeństwa ekonomicznego stało się 
warunkiem rozwoju współczesnych państw 
i społeczeństw. Skuteczność i efektywność 
kształtowania bezpieczeństwa gospodarcze-
go zależy w znacznym stopniu od racjonalne-
go rozpoznania i wykorzystania wielu zmien-
nych w czasie i przestrzeni determinant. 
Bardzo istotnym wydaje się spojrzenie na 
bezpieczeństwo ekonomiczne przez pryzmat 
jakości zarządzania owym bezpieczeństwem.

Celem artykułu jest przybliżenie deter-
minant kształtowania jakości polskiego bez-
pieczeństwa gospodarczego w kontekście 
wybranych aspektów teoretycznych. W pracy, 
w pierwszej kolejności, opisano istotę bez-
pieczeństwa gospodarczego. Przedstawiono 
pojęcie i rodzaje determinant tego bezpie-
czeństwa w ujęciu teoretycznym, w tym za-

proponowano własną klasyfikację determi-
nant jakości bezpieczeństwa gospodarczego. 
Zwrócono uwagę na makroekonomiczne de-
terminanty bezpieczeństwa gospodarczego 
w aspekcie globalnym.

II. ISTOTA I DEFINIOWANIE 
BEZPIECZEńSTWA EKONOMICZNEGO

Nie sposób nie zwrócić uwagi na anali-
zę definicji bezpieczeństwa ekonomicznego 
vel gospodarczego z racji dokonanej później 
analizy i przeglądu zaproponowanych na tej 
podstawie determinant kształtowania jego 
jakości. Należy pamiętać, że zagadnienia bez-
pieczeństwa ekonomicznego mogą, a nawet 
powinny być rozpatrywane z przeciwstaw-
nych punktów widzenia: odbiorcy i dostawcy. 
Jedność i przeciwstawność interesów tych 
dwu podmiotów to oddzielny, ale jakże inte-
resujący problem badawczy1.

W literaturze nie ma jednoznacznej i po-
wszechnie przytaczanej definicji bezpieczeń-
stwa ekonomicznego. Chociaż każdy autor 

Krzysztof Rożuk

Determinanty jakości w kształtowaniu 
bezpieczeństwa ekonomicznego 
w państwie
Determinants of the quality in the forming of the economic 
security in the state

1 S. Dębski, Ogólne i szczegółowe kryteria bezpieczeństwa państwa, [w:], Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego 
państwa, PISM, wyd. cyt.
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2 M. Perczyński, Globalne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 
Warszawa 1985, s. 95.

3 Michałowski S., Bezpieczeństwo ekonomiczne w stosunkach Wschód–Zachód, PISM, Warszawa 1990.
4 Frejtag-Mika E., Kołodziejak Z., Putkiewicz W., Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Wyd. Politech-

niki Radomskiej, Radom 1996, s. 8.
5 H. R. Nau, „Handel międzynarodowy a bezpieczeństwo międzynarodowe” w „Bezpieczeństwo narodowe i międzynaro-

dowe u schyłku XX wieku” red. nauk.: D. B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 
1997, s. 46.

6 K. M. Księżopolski: Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 19 
7 Ibidem, s. 24.

podaje własną definicję, to spore grono osób 
zgadza się, że bezpieczeństwo ekonomiczne 
jest elementem bezpieczeństwa międzynaro-
dowego, wyrażanego jako układ stosunków 
i zależności w strefie ekonomicznej, militar-
nej i politycznej2. Bezpieczeństwo ekonomicz-
ne poprzez zagrożenia definiują Eric Marshall 
Green, Andrzej Lubbe, Stanisław Michałow-
ski3, Eliza Frejtag-Mika; poprzez zagrożenia 
i możliwości – James Sperling, Emil Kirchner, 
Patrick De Souza; poprzez zdolności państwa 
do dobrego funkcjonowania – Christopher 
Dent, Krzysztof Księżopolski; bogactwo – Ra-
mesh Thakur, zdolność przeciwstawiania się 
wpływom innych – Vincent Cable4.

W literaturze pojęcie bezpieczeństwa 
ekonomicznego państwa definiuje między 
innymi  E. Haliżak, który odnosi je do poję-
cia zagrożenia bezpieczeństwa gospodarki 
narodowej, czyli do takiej sytuacji, w której 
gospodarka nie może „rozwijać się, genero-
wać zysków i oszczędności z przeznaczeniem 
na inwestycje lub gdy zagrożenia zewnętrzne 
doprowadzą do zakłóceń w jej funkcjonowa-
niu, co narazi obywateli i przedsiębiorstwa na 
szwank, a być może zagrozi fizycznemu prze-
trwaniu państwa”5.

V. Cable definiuje bezpieczeństwo ekono-
miczne dwojako. Po pierwsze, odnosi to po-
jęcie do handlu i inwestycji, które bezpośred-
nio wpływają na zdolność kraju do obrony, 
na dostęp do uzbrojenia lub związanej z nią 

technologii, na pewność źródeł zaopatrzenia 
w wyposażenie wojskowe. Z drugiej stro-
ny, bezpieczeństwo ekonomiczne utożsamia 
z działaniem za pomocą instrumentów polity-
ki ekonomicznej, które są używane do agresji 
lub obrony: bojkoty handlowe i inwestycyjne, 
restrykcje związane ze źródłami energii - bez-
pieczeństwo zasobów6.

S. Michałowski definiuje bezpieczeństwo 
ekonomiczne jako „wyobrażenie w zakre-
sie rzeczywistych, względnie potencjalnych 
zagrożeń gospodarczych kraju, kształtowa-
ne pod wpływem ogólnego stanu zależno-
ści ekonomicznych (taki typ zewnętrznych 
związków gospodarczych danego kraju, przy 
którym istnieje możliwość efektywnego od-
działywania partnera zagranicznego na istot-
ne wielkości gospodarcze w celu osiągnięcia 
określonych celów politycznych) kraju, które 
określa stopień efektywności zewnętrznej in-
tegracji ekonomicznej w wewnętrzny rozwój 
gospodarczy, zdolność obronną i stabilność 
systemu społeczno-politycznego danego kra-
ju”. W związku z powyższym bezpieczeństwo 
ekonomiczne oznacza stopień podatności da-
nego państwa na przeniesienie przez gospo-
darkę działań o charakterze politycznym7. 

Bezpieczeństwo ekonomiczne określane 
jest również jako zdolność systemu gospo-
darczego państwa (grupy państw) do takie-
go wykorzystania wewnętrznych czynników 
rozwoju i międzynarodowej współzależności 
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8 K. M. Księżopolski, „Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw : metody i środki przeciwdziałania”, Warszawa 
2004, s. 17

ekonomicznej, które będą gwarantowały jego 
niezagrożony rozwój8.

H. Moran i E. Kapstein proponują pojmo-
wać bezpieczeństwo ekonomiczne w kon-
tekście otwierania się gospodarek narodo-
wych i erozji autonomii państw. Postulują, 
aby zainteresowanie badaczy skupiło się na 
badaniu handlu, integracji finansowej i pie-
niężnej zależności. Z kolei B. Buzan uważa, iż 
o bezpieczeństwie ekonomicznym możemy 
mówić tylko w określonych okolicznościach, 
a mianowicie w momencie silnych związków 
między ekonomią a militarnymi możliwo-
ściami, potęgą lub społeczną identyfikacją 
(social identity). 

J. Sperling i E. Kircher uważają, iż bezpie-
czeństwo ekonomiczne ma trzy zidentyfiko-
wane i oddzielne elementy. Po pierwsze, bez-
pieczeństwo ekonomiczne oznacza zdolność 
państwa do obrony socjalnej oraz ekonomicz-
nej struktury społeczeństwa. Drugi aspekt, 
to zdolność państw do efektywnego regulo-
wania rynku oraz utrzymania integralności 
społeczeństwa. Trzeci aspekt bezpieczeń-
stwa ekonomicznego przejawia się poprzez 
zdolność państwa do współpracy z innymi 
w celu ustanowienia międzynarodowego śro-
dowiska ekonomicznego, którego efektem ma 
być wzmocnienie współpracy w sektorze mi-
litarnym, jak również wyciągnięcie korzyści 
z międzynarodowej współpracy. 

Bezpieczeństwo ekonomiczne  oznacza 
pewność przetrwania i rozwoju systemu go-
spodarczego państwa oraz międzynarodo-
wych organizacji ekonomicznych wraz z ich 
instrumentami, gwarantujących zachowanie 
tym podmiotom odpowiedniej pozycji w mię-

dzynarodowych stosunkach gospodarczych 
i odpowiedni standard życia ludności. Jest 
ono zależne nie tylko od polityki państwa, ale 
też sytuacji na rynkach międzynarodowych 
oraz działań międzynarodowych instytucji fi-
nansowych, takich jak Międzynarodowy Fun-
dusz Walutowy, Bank Światowy, Światowa 
Organizacja Handlu.

Bezpieczeństwo ekonomiczne jest pojęciem 
bardzo szerokim. W jego skład wchodzą między 
innymi: bezpieczeństwo energetyczne, finanso-
we, dostępu do rynków zbytu czy informacji.

Mimo braku jednoznacznie brzmiącej 
definicji bezpieczeństwa ekonomicznego, 
w oparciu o analizę dostępnej literatury 
przedmiotu można stwierdzić, iż bezpie-
czeństwo ekonomiczne państwa to taki stan 
rzeczywistości, w którym możliwy jest har-
monijny rozwój gospodarki oraz zapewnie-
nie odpowiedniego poziomu życia obywateli 
poprzez niezakłócony dostęp do surowców, 
rynków zbytu, kapitału, nowoczesnych tech-
nologii czy informacji. W wielu publikacjach 
pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego 
utożsamiane jest bowiem ze swobodą wy-
miany gospodarczej.

Problematyka bezpieczeństwa ekono-
micznego jest bardzo rozległa, nie sposób 
więc w jednym krótkim opracowaniu poru-
szyć wszystkich jej aspektów.

Należy pamiętać również, że zagadnienia 
bezpieczeństwa ekonomicznego mogą, a na-
wet powinny być rozpatrywane z przeciw-
stawnych punktów widzenia: odbiorcy i do-
stawcy. Jedność i przeciwstawność interesów 
tych dwu podmiotów to oddzielny, ale jakże 
interesujący problem badawczy.
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9 T. Jemioło, Główne tendencje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, [w:] A. Ciupiński, K. Malak (red.), 
Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, Warszawa 2004, s. 16.

10 S. Koziej, Globalne i euroatlantyckie uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2003, s. 16.
11 B. Lubas, Metody pomiaru jakości w zarządzaniu marketingiem usług, [w:] M. Adamowicz (red.), Efektywność zarzą-

dzania marketingowego, Wyd. SGGW, Warszawa 2005, s. 90.

III. GLOBALNE BEZPIECZEńSTWO 
EKONOMICZNE

Ważnym elementem polityki jakości do-
tyczącej bezpieczeństwa ekonomicznego 
państwa jest kształtowanie relacji z innymi 
podmiotami na arenie międzynarodowej oraz 
wchodzenie w kontakty handlowe zarówno 
z państwami, jak i innymi aktorami sceny 
międzynarodowej.

Poczynając od drugiej połowy XX wie-
ku uwidoczniła się rosnąca liczba faktów 
i zjawisk świadczących o tym, że w świecie 
dokonują się procesy obejmujące zasięgiem 
całą ludzkość. Nadano im miano globalizacji, 
która objęła oddziaływaniem nie tylko han-
del, finanse, gospodarkę, kulturę, ale również 
sferę polityki i bezpieczeństwa9. Tak więc 
bezpieczeństwo globalne10 to zdolność za-
pewnienia rozwoju cywilizacji światowej, 
przeciwdziałania i zapobiegania katastro-
fom naturalnym w wymiarze globalnym 
oraz ochrona systemu wzajemnych relacji 
społeczności światowej przed destabilizacją, 
kryzysami, konfliktami zbrojnymi i wojnami. 
Możemy więc przyjąć, że bezpieczeństwo glo-
balne polega na zapobieganiu, przeciwdziała-
niu i zwalczaniu (likwidacji) zagrożeń dla ży-
wotnych interesów planety traktowanej jako 
jedność i całość.

Bezpieczeństwo globalne ma kontekst 
obiektywny, naturalny, niezależny od woli 
i starań ludzkości. Jest następstwem odwiecz-
nych, naturalnych procesów rozwojowych, 
przestrzennej ekspansji cywilizacyjnej. Bez-
pieczeństwo to ma także kontekst celowo-

ściowy, jako system bezpieczeństwa budo-
wany dla przeciwstawienia się różnym zagro-
żeniom o skali globalnej. Uwikłane jest ono 
w wyzwania współczesności, które generują 
jego główne problemy. Od realizacji tych wy-
zwań przez podmioty dziejów (cywilizacje, 
narody i państwa oraz indywidualne osoby) 
zależy charakter i kształt tego bezpieczeń-
stwa. Jest ono bowiem kształtowane przez 
sposoby radzenia sobie.

IV. BEZPIECZEńSTWO 
EKONOMICZNE MIERNIKIEM 
JAKOŚCI żYCIA

Filozofia jakości odzwierciedla różne 
punkty widzenia osób, grup ludzi i społeczeń-
stwa. W nowoczesnym świecie ludzie mają 
swobodę wyrażania różnych poglądów na 
temat jakości, co zresztą może ulegać zmia-
nom w miarę upływu czasu i zmian sytuacji 
na rynku11.

Warto przyjrzeć się zatem konkretnym 
aspektom. wartościami podstawowymi jak 
ochrona poziomu życia, rozwój gospodarczy 
i zdolność do zapewnienia innych katego-
rii bez pieczeństwa. Stąd, oprócz stosunków 
gospodarczych zewnętrznych, podsta wowe 
znaczenie mają wewnętrzne czynniki syste-
mu gospodarowania oraz struktura i sposób 
jego funkcjonowania. To wynika z tego, że 
gospodarka tworzy materialną bazę bezpie-
czeństwa w jego różnych obszarach. Jest to 
tzw. „jakość życia”.

Na ekonomiczną „jakość życia” składają 
się takie elementy, jak poziom „nierówności” 
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12 E. Frejtag-Mika, Z. Kołodziejak, W. Putkiewicz, Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Wyd. Politech-
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(rozwarstwienie społeczeństwa pod wzglę-
dem zarobków oraz różnica pomiędzy sytu-
acją materialną, zdrowotną i edukacyjną po-
między kobietami a mężczyznami), „skrajnej 
biedy”, „standardu życia” (ilość nabytych dóbr 
na głowę obywatela), „bezpośredniego oto-
czenia” (ilość morderstw, poziom zanieczysz-
czeń, ryzyko zachorowań), „bezpieczeństwa 
ekonomicznego” (stopa bezrobocia).

W tym aspekcie można powiedzieć że 
bezpieczeństwo wyraża się bilansem potrzeb 
i możliwości ich zaspokojenia. Idąc dalej tym 
tokiem rozumowania uwaga zostaje zwróco-
na na takie aspekty bezpieczeństwa jak: ka-
tegorie żywnościowe, kredytowo – płatnicze, 
technologiczne, socjalne, ekologiczne, zwią-
zane z szerszą aktywnością państwa12.

Istnienie warunków ich realizacji ozna-
cza, że państwo nie jest zagrożone, czyli jest 
bezpieczne. Ważną część tych wartości – wy-
rażonych racją stanu, interesami – stanowią 
potrzeby należące do sfery gospodarczej. 
Można na tej podstawie zbudować taki ich 
zestaw, który będzie wzorcem, do którego bę-
dzie można odnosić (przymierzać) parametry 
charakteryzujące stan sytuacji gospodarczej 
kraju i kierunki dokonujących się zmian.

Taki zestaw może służyć jako kryteria 
oceny jakości stanu bezpieczeństwa ekono-
micznego państwa. Te kryteria dają się wy-
prowadzić z dwóch źródeł, a mianowicie:
1) z konsumpcyjnych i rozwojowych potrzeb 

społeczeństwa;
2) z miejsca gospodarki w systemie bezpie-

czeństwa państwa.
Naczelne i w zasadzie uniwersalne warto-

ści gospodarcze dla państwa można pogrupo-

wać w trzech powiązanych ze sobą segmen-
tach. Dla takiego kraju jak Polska, naczelnymi 
wartościami w sferze ekonomicznej (intere-
sami) będą:
1) dobrobyt społeczeństwa odpowiadający 

współczesnym standardom cywilizacyj-
nym i wewnętrzna stabilność społeczno-
gospodarcza i polityczna wynikająca z ne-
gocjacyjnego sposobu rozwiązywania we-
wnętrznych sprzeczności gospodarczych;

2) odpowiednia ranga krajowej gospodarki 
w społeczności międzynarodowej;

3) zapewnienie bezpieczeństwu państwa 
– w jego różnych wymiarach – material-
nych podstaw.
Zaproponowany zestaw kryteriów oce-

ny bezpieczeństwa ekonomicznego ujmuje 
i porządkuje wszystkie wyżej przywoływane 
wartości ekonomiczne wyznaczające rację 
stanu państwa. Wyznaczają one także zakres 
zainteresowań badawczych w dziedzinie bez-
pieczeństwa gospodarczego państwa. Można 
oczywiście próbować dalszej konkretyzacji lub 
ich uszczegółowienia. Jednak na tym etapie 
badań, te wartości (potrzeby) wydają się wy-
starczające. Uszczegółowienie będzie następo-
wało wraz z pogłębianiem dalszych rozważań.

V. MIERNIKI BEZPIECZEńSTWA 
EKONOMICZNEGO PAńSTWA

Kolejnym problemem jest określenie 
mierników, na podstawie których będzie 
można dokonać pomiaru i określenia stanu 
(poziomu) bezpieczeństwa ekonomicznego 
państwa.

Takie możliwości dają wyznaczniki bez-
pieczeństwa ekonomicznego państwa, po-
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wstałe jako wypadkowa czynników rozwoju 
gospodarczego i jego barier. Traktując bezpie-
czeństwo ekonomiczne państwa jako bilans 
potrzeb rozwojowych państwa i możliwości 
ich zaspokojenia, celowe jest wyróżnienie 
czterech obszarów funkcjonowania jego wy-
znaczników, mianowicie:
1) możliwości rozwojowych,
2) potrzeb rozwojowych,
3) infrastruktury,
4) bilansowego.

Prezentację poziomów wyznaczników 
w tych obszarach umożliwia odpowiednio do-
brany zbiór mierników i wskaźników, w któ-
rych należy dostrzegać wielkości opisujące 
pewien poziom cech zjawisk w gospodarce 
narodowej. Ogół tych wskaźników podzielić 
można na dwie główne grupy – bezwzględne 
i względne.

Wskaźniki bezwzględne opisują cechy 
mierzalne występujące w gospodarce. Jako 
przykładowe można wymienić takie, jak: roz-
miary PKB, kwoty przeznaczone na oszczęd-
ności i inwestycje, ilości importowanej ropy 
naftowej i gazu, wartość eksportu, suma 
środków finansowych przeznaczona na obro-
nę narodową itd. Tego rodzaju wskaźniki wy-
stępujące samodzielnie, nie dają podstaw do 
wyrażania sądów wartościujących, chociaż są 
ich niezbędnym składnikiem.

Wskaźniki względne opisują stany i pro-
cesy gospodarcze poprzez zestawienie i po-
równanie ze sobą wskaźników bezwzględ-
nych. W połączeniu z inną cechą lub innym 
związkiem czy też zależnością, pozwalają 
one stwierdzić obecność lub przewidzieć 
zaistnienie innych cech opisu lub zależności. 

Pozwalają one na budowanie sądów warto-
ściujących, a także na wykrywanie zależności 
i związków. Stale powtarzające się zależności 
i związki są podstawą do budowania praw 
i prawidłowości13.

Odwołanie się do odpowiednich zbiorów 
wyznaczników bezpieczeństwa ekonomicz-
nego państwa, wiąże się z potrzebą dokony-
wania oceny ich poziomów według przyję-
tych kryteriów.

Uwzględniając specyfikę wyznaczników 
bezpieczeństwa ekonomicznego, można 
wyróżnić dwa zasadnicze ich rodzaje – ogól-
ne i progowe. Wyznacznikami ogólnymi są 
te, które kryją w sobie istotę podstawowych 
procesów rzeczywistości gospodarczej. Jej 
charakterystyka (wielkość, struktura, kierun-
ki zmian, sposób wykorzystania) opisuje naj-
ważniejsze procesy ekonomiczne. Ze wzglę-
du na obszar rzeczywistości, której dotyczą, 
można je podzielić na globalne, cząstkowe 
i szczegółowe.

Wyznaczniki progowe to konkretyzacja 
wyznaczników ogólnych poprzez wskazanie 
w nich tzw. progów krytycznych. Progi kry-
tyczne tradycyjnie odnosiły się do wartości 
o charakterze podstawowym (istnienie, prze-
trwanie) i poziomu zaspokojenia potrzeb z tym 
związanych. Próg krytyczny to taki stopień 
zaspokojenia potrzeb (wielkość graniczna), 
przy którym staje się niemożliwe realizowa-
nie określonej wartości. Wyznaczenie progów 
krytycznych dokonuje się poprzez zestawienie 
potrzeb i określenie minimum niezbędnych do 
ich zaspokojenia potrzeb. Ich podstawą mogą 
być określone subiektywnie kryteria (wypro-
wadzone z cenionych wartości) lub uogólnie-
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nie doświadczeń (np. minimalna ilość wypite-
go alkoholu, po której następuje zgon).

Dokładne określenie krytycznego progu 
bezpieczeństwa ekonomicznego w praktyce 
jest trudne. O jego poziomie, decydują bo-
wiem różne płaszczyzny międzynarodowych 
powiązań i stabilność systemu społeczno-po-
litycznego. Stąd też jego poziom jest zazwy-
czaj dalece przybliżonym. Krytyczne granice 
w płaszczyźnie gospodarczej, można bowiem 
określić bardzo ogólnie i w kompleksowych 
związkach z innymi płaszczyznami. Przykła-
dowo i najbardziej ogólnie można powiedzieć, 
że wyznaczniki progowe w sferze ekonomicz-
nej (produkcji, podziału, stosunków z zagrani-
cą i wymiany zagranicznej) to takie wielkości 
i relacje, których przekroczenie umożliwi pań-
stwu decydowanie o własnym rozwoju, a spo-
łeczeństwu wolne, niczym nie obciążone decy-
dowanie o zachowaniach konsumpcyjnych.

PODSUMOWANIE
Warunkiem rozwoju współczesnych 

państw i społeczeństw jest właściwe kształ-
towanie bezpieczeństwa gospodarczego. Sku-
teczność i efektywność kształtowania bezpie-
czeństwa ekonomicznego zależy w znacznym 
stopniu od racjonalnego rozpoznania i wyko-
rzystania wielu zmiennych w czasie i prze-
strzeni determinant. 

SŁOWA KLUCZOWE 
bezpieczeństwo ekonomiczne, determi-

nanty jakości, mierniki.

STRESZCZENIE
     W artykule przybliżono wybrane aspek-

ty teoretyczne determinant kształtowania 
jakości polskiego bezpieczeństwa gospodar-
czego. Opisano istotę bezpieczeństwa gospo-
darczego. Przedstawiono pojecie i rodzaje 
determinant tego bezpieczeństwa w ujęciu 
teoretycznym, w tym zaproponowano klasy-
fikację determinant jakości bezpieczeństwa 
ekonomicznego. 
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SUMMARY
In this paper, theoretical selected aspects 

of determinants of the forming the quality 
of the Polish economic security were intro-
duced. Nature of the economic security was 
described. Some kinds of determinants of the 
safety in the theoretical presentation were 
presented and the own classification of deter-
minants of the quality of the economic secu-
rity were presented by the Author.
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Dnia 31 maja 2012 r. w Rzeszowie odbyła się 
debata publiczna pod nazwą: Nie pójdę na me-
diacje i już!. Organizatorem debaty była Wyższa 
Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą 
w Rzeszowie wraz ze Stowarzyszeniem Media-
torów Polskich. Patronat honorowy nad debatą 
objął Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

Głównym celem debaty było uświadomie-
nie mieszkańcom województwa podkarpackie-
go faktu istnienia i możliwości korzystania z al-
ternatywnych form rozwiązywania konfliktów 
w postaci postępowania mediacyjnego. Stąd 
też wstęp był wolny dla wszystkich zaintereso-
wanych. Debata miała być także okazją do po-
szukiwania odpowiedzi na zasadnicze pytania: 
czym są mediacje?, jakie korzyści płyną postę-
powania mediacyjnego dla stron pozostających 
w konflikcie? oraz dlaczego społeczeństwo 
„obawia się” mediacji? Jednocześnie zorganizo-
wana debata była finałem ogólnopolskiej akcji 
Stowarzyszenia Mediatorów Polskich zatytuło-
wanej Zgoda-prezent na dzień dziecka. Główną 
ideą akcji, trwającej od początku kwietnia do 
końca maja 2012 r. było kierowanie przez sądy 
wszystkich spraw rodzinnych do mediacji. Po-
stępowania mediacyjne prowadzone były przez 
mediatorów Stowarzyszenia nieodpłatnie.

W debacie udział wzięli liczni zaprosze-
ni goście, przedstawiciele różnych środowisk 

z Polski i z zagranicy. Wśród zaproszonych 
gości zagranicznych licznie na debatę przyby-
ła reprezentacja środowiska sędziowskiego 
z Ukrainy, m.in. Prezes oraz Sędziowie Sądu 
Polubownego we Lwowie. W debacie udział 
wzięli takie przedstawiciele lokalnych instytu-
cji  m.in. sędziowie Sądu Okręgowego oraz Sądu 
Rejonowego w Rzeszowie, kuratorzy sądowi, 
mediatorzy, członkowie Stowarzyszenia Me-
diatorów Polskich, pracownicy socjalni i przed-
stawiciele instytucji pomocy społecznej (m.in. 
Dyrektor MOPS w Rzeszowie pani Mariola 
Zajda-Ostrowska, Zastępca Kierownika Działu 
Pomocy Środowiskowej MOPS w Stalowej Woli 
pani Katarzyna Szcześniak), przedstawiciele 
Terenowego Komitetu Praw Dziecka, Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Nie zabrakło 
także przedstawicieli środowisk naukowych, 
m.in. z Uniwersytetu Rzeszowskiego, WSI-E 
w Rzeszowie, Wydziałów Zamiejscowych KUL 
w Stalowej Woli, Krakowskiej Akademii im. A. 
Frycza Modrzewskiego oraz studentów uczel-
ni podkarpackich. Środowisko naukowe Wy-
działów Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli 
reprezentowali: dr Robert Paruzel i dr Anna 
Witkowska-Paleń, zaś środowisko studentów 
stalowowolskiej uczelni mgr Anna Mazur słu-
chaczka podyplomowych studiów w zakresie 
kryminologii z elementami profilaktyki prze-

Anna Witkowska-Paleń

Sprawozdanie z publicznej debaty 
poświęconej mediacjom
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stępczości. Licznie przybyłych gości powitała 
Rektor WSI-E dr Sylwia Pelc. 

W części pierwszej debaty, zatytułowanej 
Kilka słów o mediacjach – spojrzenie interdy-
scyplinarne, jako pierwszy głos zabrał Prezes 
Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Zbigniew Śni-
górski, który podkreślał, iż mediacja to „dobro” 
społeczne choć nie zawsze doceniane, także 
przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwo-
ści (m.in. sędziów, prokuratorów), tymczasem 
–  czego dowodzi praktyka – mediacja wybit-
nie „poprawia i przyspiesza proces toczący się 
przed sądem”. Pan Prezes zwracał uwagę, że 
mimo, iż instytucja mediacji jako alternatywna 
wobec postępowania sądowego metoda rozwią-
zywania sporów funkcjonuje w polskim prawie 
od kilkunastu lat, to jednak wciąż widoczne są 
„różnego rodzaju opory” przed korzystaniem 
z tej alternatywny. W krajach anglosaskich in-
stytucja ta ma wieloletnią i ugruntowaną prak-
tykę, zaś w Europie kontynentalnej (w tym tak-
że i w Polsce) stosunkowo rzadko jest stosowa-
na. Ten stan rzeczy dostrzegła Rada Europy kie-
rując stosowane zalecenia o upowszechnianiu 
postępowania mediacyjnego w krajach człon-
kowskich Unii Europejskiej. Aby upowszech-
niać ideę mediacji w społeczeństwie polskim 
Zbigniew Śnigórski postuluje więc, aby odwoły-
wać się do tych (wciąż nielicznych) przykładów 
postępowań mediacyjnych, które doprowadziły 
do zawarcia ugody, a zwłaszcza główny akcent 
należy położyć na wymierne korzyści, jakie 
przyniosła mediacja stronom konfliktu.

Następnie uczestnicy debaty mieli moż-
liwość wysłuchania wystąpienia Igora Dudki 
Prezesa Sądu Polubownego we Lwowie, któ-
rzy podzielił się doświadczeniami ze wdraża-
niem i upowszechnianiem instytucji mediacji 
na Ukrainie, gdzie proces ten dopiero się roz-

wija. Prelegent zwracał uwagę na współpracę 
polsko-ukraińską w tym zakresie, a zwłaszcza 
podkreślał rolę polskich specjalistów, którzy 
organizują wykłady i szkolenia dla ukraińskich 
partnerów.  

Znaczenie mediacji w postępowaniu cywil-
nym przybliżyła kolejna prelegentka, Sędzia 
Sądu Okręgowego w Rzeszowie (I Wydział Cy-
wilny) Małgorzata Moskwa, która swe wystąpie-
nie rozpoczęła od postawienia pytania: dlacze-
go tak niewiele osób korzysta z mediacji? Aby 
zobrazować ten problem przybliżyła dane Sądu 
Okręgowego w Rzeszowie dotyczące mediacji 
w sprawach cywilnych, w którym sprawy do 
postępowania mediacyjnego kierowane są do-
piero od 2007 r. W samym tylko 2011 r. przepro-
wadzono zaledwie 19 mediacji wśród ok. 1000 
toczących się spraw, przy czym do porozumienia 
stron w wyniku postępowania mediacyjnego 
doszło w przypadku 10 spraw (w przypadku 
pozostałych: w 6 sprawach strony odstąpiły od 
mediacji, mimo wcześniejszej zgody na takie po-
stępowanie, zaś w 3 sprawach – nie doszło do 
porozumienia w wyniku mediacji). Prelegentka 
podkreślała, iż sędziowie „muszą włożyć wiele 
trudu, aby doprowadzić strony do zgody na me-
diację”. Nieustannie napotykają na „nieuzasad-
niony” opór ze strony osób zwaśnionych, którym 
proponuje się mediację. Być może jednak, jak za-
uważyła prelegentka, sami sędziowie nie potra-
fią dostatecznie dobrze zaprezentować korzyści 
płynących z mediacji. Jednakże, co istotne, nawet 
jeśli strony konfliktu nie znajdą porozumienia, to 
mediacja i tak przynosi istotne korzyści, bowiem 
– jak podkreślała prelegentka – strony konfliktu 
„łagodnieją”, wręcz stają się mniej „agresywni” 
względem siebie na sali rozpraw. 

Zalety mediacji w postępowaniu karnym 
przedstawiła natomiast Alicja Kuroń, Sędzia 
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Sądu Rejonowego w Rzeszowie (Przewodni-
cząca X Wydziału Karnego), która zauważyła, 
że mediacja w postępowaniu tym ma charak-
ter zaledwie incydentalny. Tymczasem może 
stanowić ona istotny środek sprawiedliwo-
ści naprawczej. Autorka wystąpienia zwróci-
ła uwagę na problemy stosowania mediacji 
w postępowaniu karnym, przede wszystkim 
na brak ochrony tajemnicy mediacji (materia-
ły z postępowania mediacyjnego są włączane 
później do materiałów dowodowych sprawy); 
fakultatywność mediacji, a w związku z tym 
brak motywacji kierowania sprawy do mediacji 
przez organ prowadzący postępowanie karne 
i jednocześnie przekonanie, że mediacja wydłu-
ża czas postępowania oraz brak mocy prawnej 
ugody zawartej przed mediatorem (autorka 
przywołała tu zapis z art. 107 k.p.k). Prelegent-
ka podkreślała jednak liczne korzyści płynące 
z mediacji w sprawach karnych. Z punktu wi-
dzenia uczestników postępowania mediacja 
daje szansę rozwiązania konfliktu karnego, 
pojednania stron oraz naprawienia szkody 
i zadośćuczynienia ofierze czynu karalnego. 
Natomiast z perspektywy wymiaru sprawie-
dliwości mediacja pociąga za sobą sprawność 
(szybkość) samego postępowania, odciążenie 
pracą organów wymiaru sprawiedliwości oraz 
mniejszą powrotność sprawcy do przestępstwa. 
Szczególnie istotny jest ten ostatni aspekt, gdyż 
jak podkreślała prelegentka - mediacja niewąt-
pliwie uświadamia sprawcy poczucie krzywdy 
ofiary przestępstwa. 

Kolejnym prelegentem była dr Małgorzata 
Malczyk-Hardzina, radca prawny oraz Sędzia 
Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-
Handlowej w Krakowie. Zwróciła uwagę na trzy 
możliwe płaszczyzny postrzegania mediacji. 
Pierwsza to płaszczyzna teorii prawa. Prawnik 

„teoretyk” jak zauważyła prelegentka postrzega 
proces mediacji jako coś oczywistego, a więc 
„dobrowolny i poufny proces zmierzający 
w kierunku zawarcia ugody”. Inną perspektywę 
przyjmuje natomiast pełnomocnik procesowy, 
którego rolą jest „wygrać proces, tak jak tego 
pragnie strona konfliktu, którą reprezentuje”. 
Stąd też jak zauważyła autorka wystąpienia dla 
pełnomocnika procesowego mediacja „po pro-
stu nie istnieje” lub też jest tylko „stratą czasu”. 
Ostatnia płaszczyzna, na którą należy zwrócić 
uwagę to płaszczyzna ogólnospołeczna związa-
na z brakiem elementarnej wiedzy społecznej 
o mediacjach i możliwościach ich zastosowania. 
Istotną barierą stosowania mediacji jest swoista 
mentalność społeczeństwa, które nie wiedząc 
na czym polega ten proces po prostu mediacji 
się obawia. Stąd też prelegentka postuluje pilną 
potrzebę propagowania wiedzy o mediacjach 
i płynących stąd korzyściach w społeczeństwie.

Jako ostatni, głos w tej części debaty zabrał 
Jerzy Śliwa, mediator i Prezes Towarzystwa 
Mediatorów Zawodowych. Zwrócił o uwagę na 
istotną i złożoną rolę mediatora, który jest swo-
istym pośrednikiem pomiędzy Sądem a strona-
mi konfliktu, jednocześnie zaś działa „na korzyść 
wszystkich”: sędziemu daje tytuł do zakończe-
nia procesu, stronom poczucie rozwiązania spo-
ru oraz jednocześnie motywację, aby orzeczony 
przez Sąd wyrok wykonać. Bowiem rola me-
diatora tym różni się od roli sędziego, że sędzia 
wydając wyrok niekoniecznie zakończy trwale 
konflikt pomiędzy stronami. Mediator poprzez 
zawarcie ugody taką możliwość daje stronom 
sporu. W dalszej części wystąpienia prelegent 
podnosił też kwestię odpowiedniego przygoto-
wania mediatorów, jak i samego doboru „odpo-
wiednich” (biorąc pod uwagę także predyspozy-
cje osobowe) kandydatów do tej roli.
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Po krótkiej przewie wznowiono debatę. 
W drugiej części spotkania dyskusji poddano 
główne tezy podnoszone przez prelegentów 
w pierwszej części debaty. Moderatorem dys-
kusji był Wiesław Matysek – zawodowy media-
tor oraz wykładowca akademicki Krakowskiej 
Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego. Szcze-
gólną uwagę zwrócono zwłaszcza na problem: 
dlaczego mediacja tak rzadko jest stosowana 
w Polsce? oraz dlaczego społeczeństwo „obawia 
się” mediacji? Wyjaśnienia tego problemu po-
szukiwano głównie w braku rozpropagowania 
idei mediacji w społeczeństwie, stąd też wciąż 
możemy mówić o niskiej świadomości społecz-
nej na ten temat, mimo iż mediacja w polskim 
prawodawstwie funkcjonuje już od 17 lat.  Ten 
stan rzeczy (brak elementarnej wiedzy społecz-
nej) przekłada się także na brak zaufania wobec 
instytucji mediatora, który postrzegany jest ra-
czej (jak podkreślał jeden z dyskutantów – me-
diator zawodowy) jako „zło konieczne” w od-
różnieniu od instytucji sędziego postrzeganej 
jako „niezbędna w rozstrzyganiu sporów”.

To, jak mediacja może być różnie postrzega-
na uczestnikom dyskusji uświadomił zainicjo-
wany przez moderatora eksperyment. Uczest-
nicy debaty mieli krótko wskazać, z czym koja-
rzy im się postępowanie mediacyjne. Odpowie-
dzi były różnorodne, a jednocześnie wyrażały 
określoną perspektywę społeczno-zawodową 
udzielających odpowiedzi, np.: „rozwiązanie 
sporu” (mediator), „zażegnanie konfliktu” (wy-
kładowca akademicki), „ugoda” (sędzia), „zasa-
da szacunku” (pracownik socjalny), „osiągnięcie 

spokoju” (pracownik socjalny), „cierpliwość” 
(kurator sądowy), „zadowolenie wszystkich” 
(mediator), „poszanowanie godności” (kurator 
sądowy), czy „kłopoty” (sędzia). 

Wiele uwagi w trakcie dyskusji poświęcono 
także problematyce skutecznego upowszech-
niania wiedzy o mediacjach. Spór (toczony głów-
nie pomiędzy mediatorami a środowiskiem sę-
dziowskim) dotyczył nie tylko tego, w jaki spo-
sób należałoby tę ideę rozpropagować w społe-
czeństwie, ale przede wszystkim, kto powinien 
zadbać o upowszechnienie wiedzy o tej „nowej”, 
alternatywnej możliwości rozwiązywania spo-
rów. Do dyskusji włączył się dr Robert Paruzel 
(nauczyciel akademicki KUL), który pokrótce 
nakreślił historyczne uwarunkowania media-
cji, negując jednocześnie tezę, iż mediacja jest 
„nową”, a więc nieznaną w społeczeństwie in-
stytucją. Mediacja rozumiana jako „pokojowy” 
sposób rozwiązywania sporów funkcjonowała 
w sposób „naturalny” na przestrzeni wieków, 
mimo iż nie była instytucją formalną (nie miała 
podstaw prawnych). Uświadomienie tego faktu, 
jest więc ocenie wskazanego dyskutanta spo-
sobem przełamania „oporu” i nieufności społe-
czeństwa wobec postępowania mediacyjnego.

W podsumowaniu warto dodać, że zorgani-
zowana debata dała możliwość przedyskutowa-
nia wielu „palących” problemów dotyczących 
funkcjonowania mediacji w Polsce, a jednocze-
śnie była okazją „zbliżenia” różnych środowisk 
zainteresowanych ideą upowszechniania tej in-
stytucji w społeczeństwie polskim.
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Stało się już tradycją, że pracownicy i stu-
denci prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa 
i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli przy 
współpracy z Katedrą Pedagogiki Katolickiej 
Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeń-
stwie KUL w Stalowej Woli podejmują coraz 
większe wyzwania w zakresie organizacji kon-
ferencji. Tym razem w dniu 23 maja 2012 roku 
zorganizowali Międzynarodową Konferencję 
Naukową nt. „Wyzwania współczesnego pań-
stwa prawa - ochrona praworządności”. 

Konferencję rozpoczęła Msza św. w kaplicy 
akademickiej, którą odprawił ks. dr Jozef Ma-
rčin ze Słowacji. Otwarcia części merytorycz-
nej i powitania gości dokonał dr Paweł Bucoń. 
Witając gości z Ukrainy, Słowacji i z Polski 
wyraził wdzięczność za ich przybycie i podję-
cie ważnego zagadnienia jakim jest ochrona 
praworządności. Temat konferencji nie jest 
przecież przypadkowy. Coraz częściej może-
my zauważyć obok nas sytuacje łamania pra-
wa, nieprzestrzegania go czy naruszania praw 
człowieka i obywatela. Świat biegnie coraz 
szybciej, zmienia się, tak samo jak zmienia się 
prawo, które powinno odpowiadać we wszyst-
kich zakresach wyzwaniom współczesnego 

państwa, u podstaw którego legło prawo sta-
nowione przez człowieka. 

Jako pierwsi głos zabrali przedstawiciele 
Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bez-
pieczeństwa Życia we Lwowie: Marianna Kup-
chak oraz Andrey Samilo, którzy przedstawili 
zagadnienie dotyczące europejskiej tradycji filo-
zoficznej i prawnej jako źródła praworządności 
na Ukrainie. Zdaniem prelegentów, u podstaw 
prawa legła filozofia. Goście poddali analizie 
problem praw i wolności człowieka w kontek-
ście relacji: ludzie - społeczeństwo obywatelskie 
- państwo. Przedstawili cechy filozoficznych 
poglądów na temat prawa naturalnego i jego 
związku z prawem pozytywnym. Przybliżyli 
podstawowe pojęcia prawa i wolności. 

Następnie wystąpił ks. dr Jozef Marčin - re-
prezentant Słowacji. Przedłożył problem fi-
nansowania Kościoła na Słowacji. Zauważył, że 
w większości krajów Unii Europejskiej wspar-
cie udzielane Kościołowi traktowane jest jako 
rzecz normalna. Kościół uznawany jest za insty-
tucję działającą na rzecz wspólnego dobra całe-
go społeczeństwa. W zakresie tym obowiązują 
różne rozwiązania. W niektórych państwach, 
nawiązujących do tradycji „państwa wyznanio-

Paweł Bucoń

„Wyzwania współczesnego państwa 
prawa - ochrona praworządności”
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej 
z dnia 23 maja 2012 roku



105Sprawozdania

NOTA O AUTORZE
Dr Paweł Bucoń - pracownik naukowo - dydaktyczny, Katedra Prawa Prywatnego, Wydział Zamiejscowy 

Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; adwokat, członek 

Izby Adwokackiej w Lublinie.

wego” - duchowni otrzymują państwowe wyna-
grodzenia. Tak jest m.in. w Czechach i na Słowa-
cji co jest pozostałością modelu józefińskiego.

W konferencji nie zabrakło głosu praktyków. 
Pan prokurator Piotr Walkowicz - przedstawi-
ciel Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli 
przypomniał znaczenie słowa „praworządność” 
i ukazał rolę prokuratury w systemie ochrony 
praworządności. Wskazał, że prokurator jest 
dominus litis postępowania przygotowawczego 
i stoi na straży praworządności postępowania 
sądowego. Przedstawił główne zagadnienia do-
tyczące funkcjonowania prokuratury przybliża-
jąc najczęstsze rodzaje przestępstw z którymi 
zmaga się współczesny wymiar sprawiedliwo-
ści. Szeroki wachlarz spraw, którymi zajmuje 
się prokurator wymaga, aby stawał się on dziś 
„człowiekiem renesansu”. 

Po nim głos kolejno zabrali przedstawiciele 
świata nauki. Pan dr Łukasz Pikuła pochylił się 
nad zagadnieniem relacji państwa do prawa we 
współczesnej demokracji. Zauważył, że w spo-
łeczności to prawo ma pierwszeństwo przed pań-
stwem a istotą państwa prawa jest dobrowolne 
ograniczenie władzy państwowej przez prawo. 
Ukazał on ideał relacji państwa w systemie de-
mokratycznym, w którym prawa są dla człowieka 
a nie człowiek dla praw. Taki wzór powinien być 
wyzwaniem dla współczesnych prawodawców.

Następnie głos zabrała Pani dr Marianna 
Powałka przedstawiając refleksję nad zagadnie-
niem dotyczącym przestrzegania prawa i zasad 
moralnych przez młodzież. Swoje wystąpienie 
poparła wnikliwie poczynionymi badaniami. 
Analiza zagadnienia prowadziła do wniosku, że 

młodzieżowe problemy szkolne, konflikty z pra-
wem często mają swoje źródło w dysfunkcyjnej 
rodzinie i trudnościach ekonomicznych.

Na koniec pierwszej części konferencji wystą-
pił Pan dr Paweł Bucoń prezentując referat „Za-
sada równości stron w postępowaniu cywilnym”. 
Zasada ta ma swoje źródło w przepisach Konsty-
tucji Rzeczypospolitej, aktach prawa międzynaro-
dowego oraz ustawach krajowych. Zgodnie z nią, 
sąd ma obowiązek równego traktowania stron 
i uczestników postępowania cywilnego a jej naru-
szenie jest uchybieniem procesowym mogącym 
stanowić podstawę do sformułowania zarzutu 
apelacyjnego. Wystąpienie zostało poparte intere-
sującym casusem z wokandy sądowej.

Druga część konferencji odbyła się w dwóch 
panelach tematycznych, prowadzonych rów-
nolegle przez absolwentów prawa Wydziału 
Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej 
Woli - Pana mgra Janusza Lutego i Pana mgra 
Radosława Piestraka. W panelach dominowa-
ły wystąpienia młodych naukowców prawa. 
Pierwszy panel poświęcony został zagadnie-
niom konstytucyjno - cywilistycznym, drugi 
koncentrował się wokół zagadnień administra-
cyjno - gospodarczych. 

Zakończeniem konferencji stała się dość 
burzliwa dyskusja, która wyłoniła się w obu 
panelach. Podsumowując i zamykając obrady 
Pan dr Paweł Bucoń podziękował prelegentom 
i uczestnikom za głosy, które są przejawem 
troski o przestrzeganie porządku prawnego 
w państwie. Słowa wdzięczność skierował rów-
nież do wszystkich, którzy przyczynili się do 
zorganizowania konferencji.



przegląd prawno-ekonomiczny 19 (2/2012)106

„Człowiek - Historia - Prawo” to tytuł Kon-
ferencji Naukowej zorganizowanej w dniu 25 
maja 2012 roku przez pracowników Katedry 
Prawa Prywatnego i Katedry Historii Pra-
wa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk 
o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
Uroczystego otwarcia Konferencji i przywi-
tania Gości dokonał Ks. prof. dr hab. Tomasz 
Rakoczy - prodziekan WZPiNoG w Stalowej 
Woli. Konferencja podzielona została na trzy 
części stanowiące o istocie poruszanych za-
gadnień: człowiek, historia i prawo. Poszcze-
gólnym sesjom tematycznym przewodniczył 
dr Paweł Bucoń.

Pierwszą część Konferencji, poświęconą 
człowiekowi jako twórcy i podmiotowi praw, 
rozpoczęło wystąpienie jednego z najwybit-
niejszych autorytetów i znawców zagadnie-
nia - Ks. prof. dra hab. Henryka Misztala, 
który przedstawił prezentację pod tytułem 
„Prawo rodziców do wychowania dzieci we-
dług własnych przekonań”. Przytaczając licz-
ne akty prawa międzynarodowego i krajo-
wego, Ksiądz Profesor wykazał, że we współ-
cześnie obowiązującym porządku prawnym 
w Polsce rodzice mają zapewnione prawo 
do organizacji życia religijnego w rodzinie, 

prawo do oświaty w zakresie religii i wiary, 
prawo do swobodnego wyboru szkoły oraz 
prawo do nauki religii w szkole.

Ks. prof. dr hab. Tomasz Rakoczy w in-
teresujący sposób, na kanwie wybranych 
orzeczeń sądów, przedstawił zagadnienie 
swobody wypowiedzi w świetle innych za-
sad prawnych. Zaznaczył, że swoboda wy-
powiedzi jest zagwarantowana w polskim 
porządku prawnym i powinna być respek-
towana, przy czym w formułowaniu sądów 
i opinii należy zawsze kierować się taktem 
oraz prawdą połączoną z miłością.

Następnie głos zabrała Pani mgr Iwona 
Butryn, która podjęła temat „Ochrony Praw 
Człowieka w Europie”. Przedstawiła relacje 
dwóch systemów ochrony praw człowieka: 
zawarte w prawie wspólnotowym i Europej-
skiej Konwencji Praw Człowieka. Stwierdzi-
ła, że system ochrony praw podstawowych 
na poziomie prawa europejskiego jest duali-
styczny, zarówno jeśli chodzi o normatywne 
źródła tych praw, jak i kontrolę ich prze-
strzegania. Dostrzegła potrzebę precyzyjne-
go rozgraniczenia jurysdykcji Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości w dziedzinie 
ochrony praw podstawowych w sytuacji, 
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„Człowiek - historia - prawo”
Sprawozdanie z konferencji naukowej  
z dnia 25 maja 2012 roku
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gdy działania państw członkowskich, po-
dejmowane w celu wykonania prawa UE, 
naruszają prawa i wolności gwarantowane 
EKPCz.Przystąpienie w przyszłości UE do 
EKPCz wyeliminowałoby ryzyko różnej in-
terpretacji orzecznictwa dotyczącego praw 
człowieka w Europie, a co za tym idzie było-
by jeszcze większym umocnieniem ochrony 
praw podstawowych w jej granicach. 

Na zakończenie pierwszej części konfe-
rencji głos zabrała Pani dr Agnieszka Ogrod-
nik - Kalita prezentując doniosłe zagadnie-
nie zatytułowane „Uznanie ojcostwa przez 
mężczyznę, który ukończył szesnaście lat 
a nie ma ukończonych lat osiemnastu”. Pre-
legentka zaakcentowała, że uznanie ma na 
celu nie tylko „dobro dziecka”, ale i zapew-
nienie zgodności akt stanu cywilnego z rze-
czywistością.

Po krótkiej przerwie, na początku części 
historycznej Konferencji wystąpił Pan mgr 
Artur Lis przybliżając słuchaczom temat 
„Rex iustus - model władcy średniowieczne-
go w Polsce”. Wystąpienie ukazało, że postu-
laty moralne Wincentego Kadłubka dotyczą-
ce modelu władcy w średniowiecznej Polsce 
zachowują swoją aktualność także dzisiaj, 
a idee wolności, sprawiedliwości i służebno-
ści władzy są wciąż pożądane.

Dwa następne wystąpienia dotyczyły hi-
storii adwokatury. „Historię i ustrój adwo-
katury w I Rzeczypospolitej” przedstawił 
Pan dr Paweł Bucoń. Instytucje prawne, jak 
wiele tworów myśli ludzkiej, kształtowa-
ły się najczęściej - najpierw jako regulacje 
mało wyraźne. Mimo trudności w ustaleniu 
czy z określonego zwyczaju społecznego 
wykształciła się instytucja prawna, próby 
dotarcia do najwcześniejszych faz rozwojo-

wych instytucji prawnej są pożądane. Pre-
legent zauważył, że historia adwokatury 
polskiej to nie tylko czasy, w których adwo-
katura istniała jako zorganizowana grupa 
zawodowa. To również czasy wcześniejsze, 
w których takiej grupy jeszcze nie było, lecz 
kiedy istnieli ludzie wykonujący czynności 
obrońców sądowych lub pełnomocników 
w sprawach cywilnych albo funkcjonowa-
ły jeszcze inne zjawiska życia społecznego, 
wskazujące na kształtowanie się adwokatu-
ry. Przykład działań adwokatów w średnio-
wieczu ukazał Pan mgr Mirosław Kopeć, któ-
ry przedstawił referat pod tytułem „Wkład 
Pawła Włodkowica w rozwój adwokatury 
polskiej”. Do dziś uznanie i podziw wzbudza 
adwokat Włodkowic, który reprezentował 
króla polskiego w sporze z mistrzem krzy-
żacki na sądzie soborowym w Konstancji. 
Paweł Włodkowic wykorzystał obraźliwą 
dla króla treść pism pełnomocników wiel-
kiego mistrza i postawił zarzut herezji. Ten 
zaś manewr prawny doprowadził do ko-
rzystnego dla króla wyroku.

„Zmierzch tytanów - proces w Norymber-
dze” to tytuł wystąpienia Pana mgra Janusza 
Lutego. W sposób interesujący przedstawił 
on kulisy procesu sądowego zbrodniarzy 
wojennych stojących na czele III Rzeszy. Na 
koniec drugiej części Konferencji Pan mgr 
Maciej Andrzejewski skupił się nad tema-
tem „Ewolucja instytucji sędziego śledczego 
w ujęciu prawno - historycznym”.

Trzecią część Konferencji poświęconą 
prawu rozpoczęło wystąpienie Pana dra Do-
minika Tyrawy pod tytułem „Prawo admini-
stracyjne a prawo międzynarodowe publicz-
ne. Uwagi na tle ‘Instytucji prawa administra-
cyjnego’ Jerzego Stefana Langroda”. Postać 
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wybitnego prawnika, adwokata, Kierownika 
Katedry Prawa Administracyjnego i Na-
uki Administracji UJ, wykładowcy w wielu 
uczelniach zagranicznych, m.in. w Sorbonie, 
dyrektora Instytutu Badań Porównawczych 
i Zbliżenia Prawa Europejskiego, członka 
i aktywnego uczestnika krajowych i między-
narodowych organizacji naukowych, pre-
legenta licznych konferencji oraz eksperta 
komisji rządowych na trwałe wpisała się 
w historię polskiego a nawet światowego 
prawodawstwa, zaś jego trzytomowe dzieło 
pt. „Instytucje prawa administracyjnego” do 
dziś stanowi przedmiot wnikliwej analizy 
wielu pokoleń prawników. 

Następnie głos zabrał Pan dr Łukasz Pi-
kuła, który przedstawił temat „Ontologiczna 
konstytucja człowieka a jego podmiotowość 
prawna. Analiza filozoficzno - prawna”. Na 
koniec trzeciej części wykładów zaprezen-
towano tematy z zakresu postępowania 
karnego. Pan dr Damian Gil, podjął zagad-
nienie „Niedewolutywne środki zaskarżenia 
w procesie karnym a konstytucyjne standar-
dy praw człowieka”, zaś Pani mgr Marzena 
Cios przybliżyła problematykę zatytułowaną 
„Status pokrzywdzonego w procesie karnym 

na przestrzeni dziejów”.
Po wygłoszonych referatach, prelegenci 

i uczestnicy Konferencji zostali zaproszeni 
do dyskusji, która miała ożywiony charak-
ter. Zamykając obrady Pan dr Paweł Bu-
coń podziękował wszystkim prelegentom 
i uczestnikom. Podsumowując, powiedział, 
że dzień dzisiejszy stanowi tylko kolejny 
etap ewolucji prawa. W procesie tworzenia 
i stosowania prawa istnieje zależność i cią-
głość - nowe uregulowania powstają prze-
cież na fundamencie poprzednich. Dla zro-
zumienia systemu obowiązującego prawa 
potrzebna jest znajomość jego historii, któ-
ra ukazuje czynniki rozwoju i zmian norm 
prawnych. Aby prawo służyło człowieko-
wi trzeba spoglądać w przyszłość budując 
na teraźniejszości i wyciągając wnioski 
z przeszłości. Przedmiotowa Konferencja 
Naukowa „Człowiek - Historia - Prawo” jest 
pierwszą sesją mającą na celu pogłębienie 
uniwersalnego spojrzenia na prawo i war-
tości wpisywane w nie przez człowieka na 
przestrzeni dziejów. Organizatorzy wyrazili 
nadzieję, że Konferencja zapoczątkuje cykl 
dorocznych, naukowych spotkań poświęco-
nych tej problematyce.
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