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Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wymu-

siło wprowadzenie wielu zmian w prawie polskim. 

Zmiany ustrojowe i społeczno-gospodarcze wska-

zują na silną potrzebę dostosowania wymogów 

funkcjonowania podmiotów gospodarczych do 

wyzwań współczesności. Przed takim wyzwaniem 

stanęły chociażby firmy ubezpieczeniowe. Kierunki 

rozwoju usług transgranicznych na rynku ubezpie-

czeniowym na tle procesów integracji europejskiej 

stały się tematem opracowania, z którym warto się 

zapoznać w bieżącym numerze kwartalnika.

Planowane zmiany mają dotknąć również pra-

wo spadkowe i chociaż wyniki podjętych prac nie 

przybrały jeszcze kształtu projektu ustawy, to 

główne kierunki zmian są już znane i zostały przy-

bliżone w jednym z prezentowanych artykułów. 

Sporo uwagi poświęcono ostatnio zagad-

nieniom związanym ze służbą zdrowia. Z tą te-

matyką żyjemy na co dzień, a chodzi głównie o 

kwestie statusu prawnego lekarzy oraz czasu ich 

pracy. Na marginesie pozostawiono natomiast 

zagadnienie statusu prawnego pielęgniarek i po-

łożnych. Jednak fakt przystąpienia Polski do Unii 

Europejskiej niejako wymusił na ustawodawcy 

dostosowanie regulacji prawnych do wymogów 

dyrektyw unijnych, o których jeszcze nadal mó-

wi się znacznie mniej, niż o postanowieniach 

dotyczących zawodu lekarza.

Warto się zastanowić również nad kluczowymi 

wynikami, które wpływają na sukces firmy. Czy jest to 

profesjonalna kadra menedżerska, stabilna sytuacja fi-

nansowa, czy też silna pozycja rynkowa? A może obok 

tych znaczących wyników warto umiejscowić tzw. 

zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem 

firmy albo odpowiedzialną przedsiębiorczość – czyli 

strategię zarządzania uwzględniającą interesy społecz-

ne, ochronę środowiska i relacje ze społeczeństwem?

Niewątpliwie przeżywamy współcześnie re-

wolucję informacyjną i technologiczną w dzie-

dzinie e-businessu, bankowości i handlu. Wzrost 

wydajności pracy jest powiązany ze skracaniem 

czasu pracy, a ten powinien być przeznaczany 

na zdobywanie wiedzy poprzez korzystanie z 

nowoczesnych metod transmisji informacji.

Uwadze Państwa polecamy także coraz bar-

dziej popularną tematykę, związaną z kontrolą 

finansową i audytem wewnętrznym. Warto bo-

wiem zastanowić się nad kwestią zbudowania 

odpowiednich systemów ochrony środków pu-

blicznych, aby przeciwdziałać w przyszłości nie-

gospodarności i licznym nadużyciom.

Te i inne artykuły polecamy w bieżącym nu-

merze kwartalnika Państwa życzliwej uwadze.

Z wyrazami szacunku

Barbara Lubas

Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo,
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Aby zrozumieć, czym jest prawo ze swej 

natury i na czym polega jego istota trzeba 

najpierw spróbować go „zlokalizować”, czy-

li odpowiedzieć na pytanie, gdzie się ono 

znajduje, albo przynajmniej – gdzie nale-

ży go szukać. Wyobraźmy sobie sytuację, 

kiedy próbujemy rozwiązać jakiś życiowy 

problem przy pomocy prawa. Co może 

wtedy oznaczać dla nas prawo jako takie i 

gdzie można je znaleźć. Otóż, przykładowo, 

przyjrzyjmy się sędziemu rozstrzygającemu 

daną sprawę. Ze strony tzw. zwykłego czło-

wieka jego działania mogą wydawać się nie-

zupełnie zrozumiałe: oto bierze on do rąk 

jakiś tekst (powiedzmy, kodeks cywilny lub 

karny), znajduje w nim odpowiedni przepis, 

interpretuje go, ogłasza werdykt, a słowa 

sędziego mają „magiczny” wpływ na zacho-

wania innych ludzi, którzy zaczynają wyko-

nywać zalecenie tego sędziego.

Zastanówmy się nad tym prostym przy-

kładem: gdzie właściwie jest tutaj prawo 

jako takie?

Z punktu widzenia postronnego obser-

watora odpowiedzi mogą być różne, na 

przykład takie jak: 1) prawo to pewne po-

łączenie znaków i symboli w tekście, który 

sędzia interpretuje i na podstawie którego 

podejmuje decyzję; 2) prawo mieści się w 

świadomości sędziego, gdzie zachodzi psy-

chologiczny proces podejmowania decyzji, 

w tym również wykładnia tekstu prawnego 

oraz ocena faktów i okoliczności konkretnej 

sprawy; 3) prawo „znajduje się” w stosun-

kach społecznych (na przykład pomiędzy 

sędzią a osobami realizującymi jego decy-

zję), w interakcji między ludźmi; 4) prawo 

wyraża się w fizycznych działaniach ludzi, 

w ich zewnętrznym zachowaniu.

Na tym gruncie powstaje szereg dalszych 

pytań, na które odpowiedzi nie są jedno-

znaczne. Na przykład: czy w ogóle istnieje 

prawo w jakiejkolwiek obiektywnej formie 

materialnej, czy może prawem jest tylko 

jakaś niematerialna idea albo subiektywne 

przeżycie psychiczne, czy też jakaś nie-

uchwytna forma świadomości społecznej?

Takie pytania są nader ważne z punktu 

widzenia nauki prawa, a raczej z punktu wi-

dzenia znalezienia właściwego przedmiotu 

badań dla nauki prawa, ponieważ jeżeli nie 

ma konkretnego przedmiotu badań., wów-

czas w zasadzie nie można mówić o istnie-

niu nauki prawa.

Dr hab. Aleksander Mereżko, prof. KUL

« 
« 

« 
A

R
T

Y
K

U
ŁY

 «

Nauka prawa (pięć światów prawa)

Law as a research (five worlds of law)
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1 K. Popper, Obiektiwnoe znanie. Ewoliucionnyj podchod, Moskwa 2002, s. 157 (Поппер К. Объективное знание. 
Эволюционный подход. – M., 2002).

W celu udzielenia odpowiedzi na posta-

wione powyżej pytania należy znaleźć jakiś 

punkt wyjścia. Takim punktem może być 

teoria wybitnego filozofa Karola Poppera 

o trzech światach z których, jego zdaniem, 

składa się wszechświat.

Otóż Popper twierdzi, że wszechświat 

można przedstawić w postaci trzech świa-

tów: 1) świat zjawisk fizycznych (świat 1); 2) 

świat przeżyć psychicznych (świat 2); 3) świat 

logicznych treści ksiąg, bibliotek, pamięci 

komputerowej, itd., który Popper nazywa 

„światem wiedzy obiektywnej” (świat 3).

Jeżeli skorzystamy z tego schematu i zaj-

miemy się poszukiwaniem prawa w owych 

trzech światach, możemy dojść do następu-

jących wniosków.

Po pierwsze, prawo można obserwować 

i badać jako zjawiska materialne i działania 

fizyczne. Wtedy można mówić o „ciele-

sności” prawa. Prawo, tak samo jak język, 

wyraża się jako działania fizyczne, jako we-

wnętrzne zachowanie człowieka. Przykła-

dowo, kontrakt w prawie cywilnym można 

zawrzeć poprzez działania bez słów (per fac-

ta concludentia). Oprócz tego, prawo zawsze 

istnieje na pewnych materialnych nośnikach 

informacji. W tym kontekście nauka prawa 

może też zajmować się pytaniem o to, jak 

idea prawa (świadomość prawna) wpływa 

na zachowanie podmiotów prawa.

Po drugie, prawo mieście się w naszej 

świadomości, to znaczy istnieje pod posta-

cią zjawisk psychicznych – emocji (przeżyć 

psychicznych). Innymi słowy, prawo można 

znaleźć w popperowskim „świecie 2”. Kon-

sekwentnym wyrazem tego świata nauki 

prawa jest psychologiczna teoria prawa Le-

ona Petrażyckiego, a psychologia jest meto-

dą badań tej odmiany prawa.

Po trzecie, prawo bez wątpienia znaj-

duje się też w „świecie 3”, który Popper 

nazywał „światem wiedzy obiektywnej”. 

Ten świat jest sferą nie psychiki, a logiki i 

semiotyki. Jak twierdzi sam Popper, „teorie, 

wypowiedzenia czy przypuszczenia – to są naj-

ważniejsze obiekty językowe świata trzeciego”1. 

Innymi słowy, jeśli prawo w „świecie 2” 

przedstawia sobą prawo w sensie subiek-

tywnym – to znaczy prawo jako treść naszej 

świadomości, prawo w postaci mechanizmu 

psychicznego, który formuje subiektywne 

przekonanie o prawie, to prawo w „świecie 

3” – jest prawem w sensie obiektywnym, 

jako system znaków, symbole, teorii, hipo-

tez, itd.

Podejście do prawa jako do zjawiska 

obiektywnego oznacza potraktowanie pra-

wa jako tekstu i tutaj jedną z metod ana-

lizy prawa jest semiotyka jurydyczna oraz 

hermeneutyka prawa. Redukcja prawa do 

tekstu jest też charakterystyczna dla pozy-

tywizmu prawnego. 

Ponadto, oprócz trzech wspomnianych 

światów, w jakich istnieje prawo, nie można 

zapomnieć o jeszcze jednym świecie, któ-
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2 Zjawisko określa się jako emergentne, jeśli w jakimś sensie nie można go opisać opisując jedynie jego części składowe. W 

ścisłym sensie naukowym oznacza to nieredukowalność danego zjawiska.

ry jest ignorowany przez Karola Poppera. 

Chodzi tu mianowicie o świat, który – ściśle 

rzecz ujmując – nie jest ani światem obiek-

tywnym, ani subiektywnym. To jest świat 

prawa o charakterze intersubiektywnym. 

Innymi słowy, chodzi o prawo jako zjawisko 

społeczne, w ramach którego dochodzi do 

komunikowania się umysłów. 

Ten świat prawa jest światem trwałego 

dialogu między mnóstwem świadomości 

indywidualnych, czyli światów subiektyw-

nych. Przy czym dialog ten odbywa się za 

pośrednictwem systemu znaków i symbo-

li albo, inaczej rzecz ujmując, obiektywny 

świat prawa pośredniczy w komunikowaniu 

się mnóstwa światów subiektywnych, two-

rząc tym samym dynamiczny świat intersu-

biektywny, w ramach którego rozwija się 

prawo. W ramach filozofii prawa myśl tę 

można jeszcze ujęć i w taki sposób: wielka 

liczba subiektywnych przekonań o prawie 

poprzez prawo obiektywne współdziała 

między sobą, w wyniku czego formuje się 

bardzo złożony świat prawa intersubiektyw-

nego. Dla badań prawa intersubiektywnego, 

to znaczy prawa jako zjawiska społecznego, 

stosuje się metodologia socjologii prawa.

Z punktu widzenia myślenia systemowe-

go prawo – to jest systemowa, emergentna2 

właściwość, która wynika z procesu funk-

cjonowania społeczeństwa jako złożonego 

(synergicznego) systemu współdziałań i 

współoddziaływań.

Podsumowując, można zaryzykować 

stwierdzenie, że nauka prawa składa się 

zatem z czterech sfer („światów”): 1) fizy-

ka prawa („świat 1” w ujęciu Poppera); 2) 

semiotyka prawa; 3) psychologia prawa; 4) 

socjologia prawa.

Przy czym w naszym ujęciu pojęcie „fi-

zyka prawa” jest bliskim do behawioryzmu, 

który traktuje zachowanie się (am. beha-

vior) jako podstawowy, a nawet wyłączny 

przedmiot badania – w przeciwstawieniu 

do dotychczasowych nurtów psychologii 

zajmujących się głównie subiektywnymi 

zjawiskami psychicznymi.

Oprócz tych czterech światów w ramach 

badań prawnych można dodatkowo wyod-

rębnić politykę prawa jako część socjologii 

prawa oraz metafizykę prawa. Pod pojęciem 

metafizyki prawa kryje się poszukiwanie 

ideału prawa – sprawiedliwości o charakte-

rze transcendentnym, to znaczy będącym 

poza naszą percepcją i doświadczeniem.

Otóż, spróbujmy przedstawić naukowe 

określenie prawa. Takie określenie mogło-

by brzmieć następujące: prawem jest zło-

żone współdziałanie jego pięciu aspektów 

(odmian): 1) subiektywnego aspektu prawa 

(prawo jako przeżycie psychiczne); 2) obiek-

tywnego aspektu prawa (prawo jako tekst 

prawny); 3) intersubiektywnego aspektu 

prawa (prawo jako komunikacja, jako stosu-

nek społeczny); 4) fizycznego aspektu pra-

wa (prawo jako ludzkie zachowanie); 5) me-
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tafizycznego aspektu (prawo jako wieczne 

dążenie do jego ideału – sprawiedliwości).

LITERATURA

Popper K., Obiektiwnoe znanie. Ewoliu-

cionnyj podchod, Moskwa 2002, (Поппер 

К. Объективное знание. Эволюционный 

подход. – М., 2002).

SŁOWA KLUCZOWE

Definicja prawa, Karol Popper, prawo ja-

ko nauka.

STRESZCZENIE

Artykuł traktuje o lokalizacji „prawa”. 

Lokalizacja prawa jak również przedmiotu 

badań tej dziedziny jest konieczna, aby po-

twierdzić, że prawo to nauka. Według Pop-

pera wszechświat można podzielić na trzy 

„światy” i w każdym z nich można znaleźć 

prawo. Zaproponowana naukowa definicja 

prawa dotyczy zaś pięciu „światów”. Do 

trzech „światów” Poppera (fizyka prawa, 

semiotyka prawa, psychologia prawa) moż-

na dodać jeszcze dwa „światy”: socjologia 

prawa oraz metafizyka prawa (dążenie do 

ideału prawa – sprawiedliwości).

SUMMARY

The article is about “law” localization. 

Localizing the law and the subject of this 

field of science is necessary to confirm that 

law is a research. According to Popper the 

universe can be divided into three “worlds” 

and law can be found in every of these 

“worlds”. Whereas a scientific definition of 

law presented in the article concerns five 

“worlds”. To three Popper’s “worlds” (phy-

sics of law, semiotics of law, psychology of 

law) two other “worlds” can be added: so-

ciology of law and metaphysics of law (aspi-

ring to ideal of law – justice).

Nota o autorze:

dr hab. Aleksander Mereżko (prof. KUL), WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli, 

Katedra Prawa Prywatnego.
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1 Dz. Urz. WE L 176 z 15 lipca 1977 r., z późn. zm. 
2 Dz. Urz. WE L 176 z 15 lipca 1977 r., z późn. zm.

WSTĘP

Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy 

doktryna prawa sporo uwagi poświęciła za-

gadnieniom związanym ze służbą zdrowia. 

Dominującym wątkiem była kwestia statusu 

prawnego lekarzy oraz czasu ich pracy. Na 

marginesie rozważań pozostało zagadnie-

nie statusu prawnego pielęgniarek i położ-

nych. Uważam, że pomijać w dyskusji nad 

rodzimym systemem opieki zdrowotnej tej 

niezbędnej dla jego prawidłowego funkcjo-

nowania grupy zawodowej nie należy. 

Przystąpienie Polski do UE wymusiło na 

ustawodawcy dostosowanie rodzimych regu-

lacji prawnych do wymogów dyrektyw unij-

nych. Znowelizowana ustawa o zawodach 

pielęgniarki i położnej jest dobrym tego przy-

kładem, albowiem wdraża postanowienia:

– dyrektywy 77/452/EWG z 27 czerwca 

1977 r., dotyczącej wzajemnego uzna-

wania dyplomów, świadectw i innych do-

kumentów potwierdzających posiadanie 

kwalifikacji pielęgniarki odpowiedzialnej 

za opiekę ogólną, łącznie ze środkami 

mającymi na celu ułatwienie skuteczne-

go wykonywania prawa przedsiębiorczo-

ści i swobody świadczenia usług1;

– dyrektywy 77/453/EWG z 27 czerwca 

1977 r., dotyczącej koordynacji przepi-

sów ustawowych, wykonawczych i ad-

ministracyjnych w zakresie działalności 

pielęgniarek odpowiedzialnych za opie-

kę ogólną2;

– dyrektywy 80/154/EWG z 21 stycznia 

1980 r., dotyczącej wzajemnego uzna-

wania dyplomów, świadectw i innych 

dokumentów potwierdzających posia-

danie kwalifikacji w zakresie położnic-

twa i zawierającej środki mające na celu 

ułatwienie skutecznego wykonywania 

Dr Krzysztof Chochowski

Wykonywanie
zawodu pielęgniarki i położnej
po przystąpieniu Polski do UE

Working as a nurse and midwife
after Polish accession to the European Union
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3 Dz. Urz. WE L 033 z 11 lutego 1980 r., z późn. zm.
4 Dz. Urz. WE L 033 z 11 lutego 1980 r., z późn. zm.
5 Dz. U. WE L 206 z 31 lipca 2001.
6 Dz. U. 1996, Nr 91 poz. 410 z póź. zm.
7 Art. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w zw. z art. 88 k.s.h. 
8 Za szkołę pielęgniarską uznaje się szkołę pomaturalną lub szkołę wyższą, która prowadzi kształcenie w formie studiów 

magisterskich jednolitych lub uzupełniających lub studiów wyższych zawodowych – art. 7 ust. 2 ustawy o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 
9 Za szkołę położnych uznaje się szkołę pomaturalną lub szkołę wyższą, która prowadzi kształcenie w formie studiów magi-

sterskich jednolitych lub uzupełniających lub studiów wyższych zawodowych – art. 7 ust. 3 ustawy o zawodach pielęgniarki 

i położnej. 
10 Art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

prawa przedsiębiorczości i swobody 

świadczenia usług3;

– dyrektywy 80/155/EWG z 21 stycznia 

1980 r., dotyczącej koordynacji przepi-

sów ustawowych, wykonawczych i ad-

ministracyjnych odnoszących się do po-

dejmowania i wykonywania działalności 

przez położne4;

– dyrektywy 2001/19/WE z 14 maja 2001 

r., zmieniającej dyrektywy 89/48/EWG i 

92/51/EWG w sprawie ogólnego systemu 

uznawania kwalifikacji zawodowych oraz 

dyrektywy 77/452/EWG, 77/453/EWG, 

78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/

EWG, 78/1027/EWG, 80/154/EWG, 

80/155/EWG, 85/384/EWG, 85/432/EWG, 

85/433/EWG, i 93/16/EWG, dotyczące 

zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza 

dentysty, lekarza weterynarii, położnej, 

architekta, farmaceuty i lekarza.5 

W związku z powyższym uważam, iż 

warto zaprezentować podstawowe zagad-

nienia związane z wykonywaniem zawodu 

pielęgniarki lub położnej.

WYKONYWANIE ZAWODU 

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Podstawowym aktem prawnym regulu-

jącym status prawny pielęgniarek i położ-

nych jest ustawa o zawodach pielęgniarki i 

położnej.6 Zawody pielęgniarek i położnych 

uznawane są za zawody samodzielne, czego 

konsekwencją jest fakt, iż osoby wykonują-

ce je mogą być np. wspólnikami w spółce 

partnerskiej.7 

Zawód pielęgniarki i położnej może wy-

konywać osoba, która posiada kwalifikacje 

do udzielania świadczeń zdrowotnych po-

twierdzone dokumentami. 

Pielęgniarka uzyskuje kwalifikacje zawo-

dowe po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej8, 

natomiast położna – po ukończeniu szkoły 

położnych.9 Ukończenie szkoły, o której 

mowa powyżej, upoważnia absolwenta tej-

że szkoły do posługiwania się odpowiednio 

tytułem zawodowym: pielęgniarki, licencja-

ta pielęgniarstwa, magistra pielęgniarstwa, 

położnej, licencjata położnictwa, magistra 

położnictwa.10 

Warto zaznaczyć, że zdarzały się sytu-

acje, kiedy samorząd pielęgniarek i położ-
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11 Wyrok WSA w Warszawie z 14 listopada 2005 r., sygn. akt I SA/Wa 1825/04.
12 Wyrok WSA w Warszawie z 18 grudnia 2006 r., sygn. akt VII SA/Wa 1427/06. 
13 Wyrok NSA z 11 lipca 2006 r., sygn. akt II OSK434/06. 
14 Zakład opieki zdrowotnej jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych, utworzonym i utrzy-

mywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia – art. 1 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 

opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.).

nych kwestionował dyplom wyższej uczelni, 

co uniemożliwiało wykonywanie zawodu. 

Przeszkody te zostały usunięte wskutek 

przyjęcia jednolitej linii orzeczniczej przez 

sądy administracyjne. Otóż zgodnie z wyro-

kiem WSA z dnia 14 listopada 2005 r., „Sko-

ro uczelnia miała uprawnienia do kształce-

nia lekarzy, tym bardziej spełniała warunki 

do kształcenia pielęgniarek”.11 

Powyższe stanowisko podtrzymał WSA 

w swym wyroku z 18 grudnia 2006 r., 

stwierdzając, iż „Żaden przepis prawa nie 

upoważnia samorządu pielęgniarek i położ-

nych do kwestionowania dyplomu wyższej 

uczelni, powołanej zgodnie z prawem i po-

siadającej uprawnienia do prowadzenia stu-

diów wyższych. W przypadku stwierdzenia 

braku spełnienia standardów nauczania 

przez konkretną uczelnię Krajowa Rada 

Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego 

może wystąpić do ministra właściwego 

do spraw zdrowia z wnioskiem o cofnię-

cie akredytacji, jednakże nawet ewentual-

ne cofnięcie akredytacji danej uczelni nie 

ma wpływu na wydane uprzednio dyplomy 

ukończenia studiów na tej uczelni”.12 

W podobnym duchu wypowiedział się 

NSA w wyroku z 11 lipca 2006 r. Stwier-

dza on bowiem, że „Skoro więc Akademie 

Medyczne prowadziły studia wyższe na kie-

runku pielęgniarstwo i wydawały dyplomy 

ukończenia tych studiów z tytułem magistra 

pielęgniarstwa, a ustawodawca nie przewi-

dywał obowiązku akredytacji takich szkół, 

potwierdzających spełnienie standardów 

kształcenia, to kwestionowanie takiego dy-

plomu, w oparciu o brak owej akredytacji 

nie posiada żadnego uzasadnienia”.13

Warto podkreślić, że zarówno pielę-

gniarka jak i położna, będące obywatelkami 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

mają prawo używania właściwego tytułu 

zawodowego, jeżeli posiadają dokument 

stwierdzający kwalifikacje uprawniające do 

wykonywania zawodu pielęgniarki bądź po-

łożnej, nadany przez to państwo.

Ukończenie szkoły przez pielęgniarkę lub 

położną nie oznacza jednak, iż może ona wy-

konywać zawód pielęgniarki bądź położnej. 

W celu uzyskania wspomnianego uprawnie-

nia musi ona odbyć 12 – miesięczny staż po-

dyplomowy w zakładzie opieki zdrowotnej.14 

Ograniczone prawo wykonywania za-

wodu pielęgniarki lub położnej przysługuje 

osobie, która zamierza wykonywać zawód 

pielęgniarki lub położnej na terytorium RP 

i która spełnia następujące przesłanki:

– posiada obywatelstwo polskie;

– posiada dyplom ukończenia polskiej 

szkoły pielęgniarskiej lub polskiej szkoły 
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15 Podkreślić trzeba, iż ograniczone prawo wykonywania zawodu jest przyznawane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Po-

łożnych w celu odbycia stażu podyplomowego. 
16 Prawo wykonywania zawodu winno być stwierdzone przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych.
17 Wyrok WSA w Warszawie z 30 października 2006 r., sygn. akt VII SA/Wa 1353/06.
18 Wyrok WSA w Warszawie z 15 listopada 2006r., sygn. akt VII SA/Wa 1426/06.

położnych bądź uzyskany w innym pań-

stwie dyplom uznany w Polsce za rów-

norzędny;

– posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych;

– posiada stan zdrowia pozwalający na 

wykonywanie zawodu.15 

Pełne prawo wykonywania zawodu pie-

lęgniarki lub położnej przysługuje osobie, 

która spełnia wszystkie powyżej przedsta-

wione przesłanki oraz odbyła wymagany 

staż podyplomowy.16 

Zaznaczyć trzeba, że osobie, która speł-

ni wszystkie wymogi określone w art. 11 

ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i po-

łożnej z 5 lipca 1996 r. (Dz. U. Nr 91, poz. 

410 ze zm.), w związku z czym uzyska pra-

wo wykonywania zawodu, nie można od-

mówić stwierdzenia posiadania tego prawa. 

Uchwała w tym przedmiocie ma więc wy-

łącznie charakter deklaratoryjny, potwier-

dzający prawo wykonywania zawodu.17 

Podobnie WSA orzekł w swym wyroku 

z 15 listopada 2006 r., twierdząc, że kon-

strukcja art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z 1996 r. o 

zawodach pielęgniarki i położnej oznacza, 

iż osobie, która spełni wszystkie wymo-

gi określone w ust. 2, w związku z czym 

uzyska prawo wykonywania zawodu, nie 

można odmówić stwierdzenia posiadania 

tego prawa. Uchwała w tym przedmiocie 

ma więc wyłącznie charakter deklarato-

ryjny, potwierdzający prawo wykonywania 

zawodu.18

Pielęgniarce lub położnej będącej oby-

watelem państwa członkowskiego UE 

przysługuje prawo wykonywania zawodu 

po kumulatywnym spełnieniu przesłanek 

określonych odpowiednio w art. 11a ust. 1 

lub art. 11b ust. 1. Na marginesie prowadzo-

nych rozważań warto wspomnieć, że pra-

wo wykonywania zawodu pielęgniarki lub 

położnej może być przyznane prze Okręgo-

wą Radę Pielęgniarek i Położnych również 

osobie, która jest cudzoziemcem, a spełnia 

następujące przesłanki:

– posiada zezwolenie na pobyt stały w RP;

– włada językiem polskim w mowie i pi-

śmie w zakresie koniecznym do wykony-

wania zawodu pielęgniarki lub położnej;

– przedstawiła zaświadczenie o wykony-

waniu zawodu pielęgniarki, położnej, na 

podstawie przepisów obowiązujących w 

państwie, w którym dotychczas wyko-

nywała zawód;

– przedstawiła zaświadczenie odpowied-

niego organu państwa, którego jest 

obywatelem, że nie została pozbawiona 

prawa wykonywania zawodu lub prawo 

to nie zostało zawieszone i nie toczy się 

przeciwko niej postępowanie w sprawie 
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22 Dz.U. z 2005 r., Nr 214, poz. 1816. 

pozbawienia lub zawieszenia prawa wy-

konywania zawodu;

– spełnia warunki określone w art. 11 ust. 

2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o zawodach pielę-

gniarki i położnej;

– odbyła 12 – miesięczny staż podyplomo-

wy w zakładzie opieki zdrowotnej.

Bardzo istotna z punktu widzenia prawa 

wykonywania zawodu pielęgniarki lub położ-

nej jest treść art. 15 przedmiotowej ustawy. 

Otóż, zgodnie z nim, jeżeli dojdzie do dłuż-

szej niż 5 lat przerwy w wykonywaniu zawodu 

pielęgniarki lub położnej bądź do sytuacji, w 

której dana osoba po ukończeniu stażu pody-

plomowego przez 5 lat nie wykonuje zawodu, 

wówczas aby mogła ponownie wykonywać 

zawód, musi odbyć przeszkolenie, którego 

program i sposób przeprowadzenia ustala 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych. 

Podkreślić trzeba, iż odmowa udziele-

nia przez organ samorządu pielęgniarek i 

położnych pomocy członkowi samorządu 

w odbyciu przeszkolenia, umożliwiającego 

podjęcie wykonywania zawodu pielęgniarki 

po pięcioletniej przerwie w wykonywaniu 

tego zawodu, może uzasadniać odpowie-

dzialność na podstawie przepisów o czy-

nach niedozwolonych.19 

Wykonywanie zawodu pielęgniarki po-

lega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 

do których zaliczamy np.:

– świadczenia pielęgnacyjne;

– świadczenia zapobiegawcze;

– świadczenia lecznicze;

– świadczenia rehabilitacyjne;

– promowanie zdrowia.

Ponadto za wykonywanie zawodu pielę-

gniarki uznaje się nauczanie zawodu pielęgniar-

ki, prowadzenie prac naukowo-badawczych w 

dziedzinie pielęgniarstwa, a także kierowanie 

pracą zawodową pielęgniarek i położnych.20 

Wykonywanie zaś zawodu położnej po-

lega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

podobnych do tych, które ma w zakresie 

swych obowiązków pielęgniarka, z tą jed-

nak różnicą, iż beneficjentem tych świad-

czeń jest kobieta, kobieta ciężarna, kobieta 

rodząca, położnica oraz noworodek.21 

Zadania pielęgniarek i położnych okre-

śla rozporządzenie ministra zdrowia z 20 

października 2005 r., w sprawie zakresu 

zadań lekarza, pielęgniarki i położnej pod-

stawowej opieki zdrowotnej.22 

W myśl przepisów rozporządzenia zada-

niem pielęgniarki POZ jest:

– planowanie i realizowanie kompleksowej 

opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodzi-

ną, społecznością w środowisku zamiesz-

kania;

– współpraca z podmiotami określonymi 

w załączniku nr 2 część A do powyższe-

go rozporządzenia;
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23 Art. 10b ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. 
24 Art. 24 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. 
25 Art. 24 w zw. z art. 19 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. 

– udzielanie różnego typu świadczeń opie-

ki zdrowotnej. 

Do zadań zaś położnej POZ należy:

– sprawowanie opieki położniczej;

– sprawowanie opieki neonatologicznej;

– sprawowanie opieki ginekologicznej;

– współpraca z podmiotami określonymi 

w załączniku nr 2 część B do przedmio-

towego rozporządzenia;

– udzielanie różnego typu świadczeń opie-

ki zdrowotnej. 

Prawo wykonywania zawodu pielęgniar-

ki lub położnej (zarówno pełne jak i ogra-

niczone) wygasa, jeżeli zostanie spełniona 

jakakolwiek z poniższych przesłanek: 

– dojdzie do utraty obywatelstwa polskiego;

– nastąpi utrata prawa stałego pobytu w RP;

– dana osoba utraci pełną zdolność do 

czynności prawnych;

– upłynie czas, na który prawo wykonywa-

nia zawodu zostało przyznane. 

Zarówno na pielęgniarki jak i położne nałożo-

no ustawowo obowiązek kształcenia ustawicz-

nego.23 Realizacja tego obowiązku ma na celu 

aktualizowanie ich wiedzy oraz umiejętności. 

Oprócz powyższego obowiązku pielę-

gniarka i położna mają prawo doskonalić się 

zawodowo w różnych rodzajach kształcenia 

podyplomowego. Do rodzajów kształcenia 

podyplomowego należy zaliczyć:

– szkolenia specjalizacyjne;

– kursy kwalifikacyjne;

– kursy specjalistyczne;

– kursy dokształcające.

Pielęgniarka lub położna specjalizację 

uzyskuje po odbyciu szkolenia specjalistycz-

nego i po zdaniu egzaminu państwowego. 

ZASADY WYKONYWANIA ZAWODÓW 

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Podstawowe zasady wykonywania zawo-

dów pielęgniarki i położnej określa art. 18 

ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. 

Zgodnie z nim pielęgniarka, a także położ-

na winny wykonywać swój zawód zgodnie z 

aktualną wiedzą medyczną, zasadami etyki 

zawodowej, oraz ze szczególną staranno-

ścią, wszystkimi dostępnymi im metodami 

i środkami. 

W prowadzonym rozważaniach wspo-

mnieć trzeba o przyznaniu statusu funk-

cjonariusza publicznego pielęgniarkom i 

położnym. Otóż pielęgniarka lub położna, 

która wykonuje swój zawód na podstawie 

umowy o pracę, korzysta z ochrony jaka 

przysługuje funkcjonariuszowi publiczne-

mu.24 Ponadto status funkcjonariusza pu-

blicznego przysługuje pielęgniarce lub po-

łożnej również wtedy, gdy nie pozostając w 

stosunku pracy, udziela pomocy w sytuacji 

niebezpieczeństwa utraty życia lub poważ-

nego uszczerbku na zdrowiu pacjenta.25 
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Szczególną uwagę należy jednak po-

święcić prowadzeniu tzw. praktyki przez 

pielęgniarkę czy położną. Na podstawie 

art. 24a przedmiotowej ustawy, pielęgniar-

ka lub położna może prowadzić działalność 

gospodarczą w formie:

– indywidualnej praktyki;

– indywidualnej specjalistycznej praktyki;

– grupowej praktyki.

Działalność, o której mowa, należy uznać 

za działalność regulowaną w rozumieniu 

przepisów ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej.26 

Zarówno indywidualną, jak i indywidu-

alną specjalistyczną oraz grupową praktykę 

pielęgniarka lub położna może prowadzić 

po uprzednim uzyskaniu wpisu odpowied-

nio – do rejestru indywidualnych praktyk, 

do rejestru indywidualnych specjalistycz-

nych praktyk lub do rejestru grupowych 

praktyk.27 Rejestry, o których mowa, pro-

wadzi Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położ-

nych właściwa ze względu na miejsce wy-

konywania praktyki. Wpis, odmowa wpisu, 

zmiana wpisu oraz skreślenie wpisu nastę-

puje w formie jej uchwały.

Istotna dla naszych rozważań jest rów-

nież treść art. 27a, który stanowi, iż gru-

powa praktyka pielęgniarek nie może być 

wykonywana w publicznym ZOZ. Zatem a 

contrario w publicznym ZOZ jest dopusz-

czalna praktyka indywidualna lub indywi-

dualna specjalistyczna, które są uznawane 

za działalność regulowaną, w związku z 

czym, aby pielęgniarki mogły realizować 

tzw. kontrakty muszą zmienić swój status 

z pracownika na przedsiębiorcę. 

Przechodząc do omówienia obowiązków 

wobec państwa w związku z prowadzeniem 

indywidualnej praktyki, należy podkreślić, iż 

są to ogólne wymogi związane z prowadze-

niem działalności gospodarczej. Zaliczyć do 

nich trzeba obowiązki: podatkowe, rachun-

kowe, statystyczne, związane z ubezpiecze-

niem społecznym oraz inne określone w od-

rębnych przepisach. Szczegółowa ich analiza 

wykracza poza ramy tego opracowania, w 

związku z czym kwestia ta zostanie pominię-

ta. Niejako na marginesie pragnę zaznaczyć, 

że działalność gospodarcza pielęgniarki, pro-

wadzona w formie indywidualnej praktyki, 

może być opodatkowana na podstawie usta-

wy o zryczałtowanym podatku dochodowym, 

co upraszcza realizację obowiązków podat-

kowych. Podatnik może bowiem skorzystać z 

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 

bądź z karty podatkowej. 

Analizując zagadnienie indywidualnych 

praktyk pielęgniarek, nie sposób pominąć 

faktu, że pielęgniarka prowadząca indywi-

dualną praktykę nie może zawrzeć umowy 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z 

NFZ, jeżeli udziela świadczeń opieki zdro-
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28 Spółka cywilna to prawno-organizacyjna forma współdziałania gospodarczego dwóch lub więcej podmiotów. Należy pod-

kreślić, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest więc samodzielnym podmiotem prawa, który byłby 

oddzielony od jej wspólników. Oznacza to, że spółka cywilna nie ma możliwości nabywania we własnym imieniu praw i 

zaciągania obowiązków cywilnoprawnych.
29 Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w 

spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego 

wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Specyficzna dla spółki partnerskiej jest kwestia odpowiedzialności 

wspólników za zobowiązania spółki. Otóż, w przeciwieństwie do spółki jawnej, jest ona ograniczona do własnych błędów lub 

zaniechań wspólnika i osób, które podlegały jego kierownictwu, przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności 

spółki. Spółka partnerska jest spółką o specyficznym charakterze, za czym przemawia fakt ustawowego ograniczenia podmio-

tów mogących założyć tego typu spółkę (są nimi wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów).
30 Nadzór to możność wiążącego wpływania przez organ nadzoru na działalność podmiotów nadzorowanych za pomocą 

środków nadzoru, a także ich kontroli.
31 Szerzej na temat nadzoru, patrz: J. Szreniawski, J. Stelmasiak, Zagadnienia ogólne aparatu administracyjnego, [w:] Prawo 

administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicznej, pod red. J. Stelmasiaka, J. Szreniawskiego, Bydgoszcz-Lublin 

2002, s. 12; Ed. Ura, Prawo administracyjne. Część pierwsza, Rzeszów 1996, s. 28-29; M. Wierzbowski (red.), Prawo admi-

nistracyjne, Warszawa 2000, s. 103; Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. 

Stahl, Prawo administracyjne -pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzcznictwie, Warszawa 2002, s. 339; S. Cieślak, Praktyka 

organizowania administracji publicznej, Warszawa 2004, s. 66-67. 
32 Art. 30 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

wotnej u świadczeniodawcy, który zawarł 

umowę o udzielanie świadczeń opieki zdro-

wotnej z Funduszem. Zatem jeśli ZOZ zawarł 

z NFZ umowę dotyczącą udzielania świad-

czeń zdrowotnych, to pielęgniarka prowa-

dząca indywidualną praktykę będzie zawie-

rać umowę z ZOZ reprezentowanym przez 

jego dyrektora. Stroną umowy, co trzeba 

podkreślić, nie będzie wówczas NFZ. 

Z kolei grupowa praktyka pielęgniarek 

lub położnych może być prowadzona w for-

mie spółki cywilnej28 lub partnerskiej29.

Nadzór30 nad praktyką indywidualną, in-

dywidualną specjalistyczną oraz grupową 

sprawuje właściwa Okręgowa Rada Pielęgnia-

rek i Położnych.31 W ramach nadzoru może 

ona przeprowadzać czynności kontrolne oraz 

wydawać zalecenia pokontrolne, których ce-

lem jest usunięcie stwierdzonych uchybień.32 

ZAKOŃCZENIE

Kwestia wykonywania zawodu pielęgniar-

ki lub położnej w Polsce zdaje się być margi-

nalizowana. Media, poświęcając sporo uwagi 

niedostatkom systemu ochrony zdrowia, kon-

centrują swoje przekazy na lekarzach, pomi-

jając pielęgniarki i położne, które są przecież 

jednym z fundamentów tegoż systemu. Ni-

niejszy artykuł jest pewną próbą zmiany tej 

tendencji i zaprezentowania podstawowych 

zagadnień związanych z wykonywaniem za-

wodu pielęgniarki lub położnej w Polsce po 

przystąpieniu naszego kraju do UE.
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SŁOWA KLUCZOWE

Pielęgniarka, położna, dyrektywy UE, 

opieka zdrowotna.

STRESZCZENIE

Zawód pielęgniarki i położnej w porów-

naniu do zawodu lekarza jest przedmiotem 

o wiele mniejszej dyskusji nad systemem 

opieki zdrowotnej. Według autora nie na-

leży marginalizować tego zawodu. Przystą-

pienie Polski do UE wymusiło dostosowanie 

rodzimych regulacji do wymogów dyrek-

tyw unijnych. W artykule przedstawiono 

ustawowe wymogi i zasady wykonywania 

zawodu pielęgniarki i położnej. Autor uwa-

ża, że konieczna jest dokładniejsza analiza 

rozwiązań dotyczących zawodów pielę-

gniarki i położnej. 

SUMMARY

The job of a nurse and of a midwife in 

comparison to the job of a doctor is the sub-

ject which as a part of health care system is 

less discussed. According to the author the 

job of a nurse should not be marginalised. 

The accession of Poland to the EU caused 

adaptation Polish regulations to the Union 

requirements. In the article there are pre-

sented statutory rules and requirements of 

working as a nurse or as a midwife. The au-

thor claims that there is necessity of more 

detailed analysis of the solutions concer-

ning jobs of a nurse and midwife.

Nota o autorze:

dr Krzysztof Chochowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tar-

nowskiego w Tarnobrzegu, zainteresowania: prawo gospodarcze, nauki o administracji, 

kontakt: Krzysztof.chochowski@op.pl
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1 B. Jaczewski, Organizacja i finansowanie nauki polskiej w okresie międzywojennym, Wrocław 1971, s. 36.
2 Z. Radwański, Kształtowanie się polskiego systemu prawnego w pierwszych latach II Rzeczypospolitej, „Czasopismo Prawno-

Historyczne”, t. XXI, z. 1 (1969), s. 31.

 I. WSTĘP

Lata 1918-1939, zwyczajowo nazywane 

okresem Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej, 

charakteryzowały się licznymi innowacjami 

w wielu dziedzinach. Zasadniczy wpływ 

na taki stan rzeczy miała ówczesna polska 

sytuacja społeczno-polityczna. Celem ni-

niejszego opracowania jest przedstawienie 

jedynie fragmentu zachodzących zmian. 

W szczególności zostanie zaprezentowa-

na problematyka zasad, zgodnie z którymi 

funkcjonowały w II RP uniwersyteckie wy-

działy prawa. Zagadnienie wydaje się o tyle 

interesujące, że po licznych dyskusjach w 

gremiach akademickich udało się wypra-

cować jeden wspólny, nowatorski projekt 

nauczania prawa. Odrzucono tym samym 

narzucone siłą programy zaborcze1.

Warto przypomnieć, że w latach 

1918-1939 funkcjonowało w Polsce pięć 

uniwersytetów: w Krakowie, Warszawie, 

Wilnie, Lwowie oraz Lublinie. W roku 1919 

swoje funkcjonowanie rozpoczął uniwersy-

tet w Poznaniu. Na każdym z nich nauczano 

prawa, która to dziedzina miała znaczenie 

zasadnicze dla rozwoju kraju. Oprócz po-

trzeby kształcenia prawników-praktyków, 

istotne było odrodzenie polskiej kultury 

prawniczej i polskiego języka prawnego2.

Artykuł podzielono na trzy części. 

Pierwszą stanowi wstęp, druga jest częścią 

merytoryczną, ściśle odnoszącą się do in-

teresującej nas problematyki. Całość zamy-

kają wnioski. Bazę źródłową stanowią akty 

prawne pochodzące z lat 1918-1939, nawią-

zujące do zagadnień szkolnictwa wyższego 

Dr Magdalena Pyter

Zasady funkcjonowania
wydziałów prawa
na uniwersytetach w latach 1918-1939

Principles of functioning of law studies
at universities in 1918-1939 years



Przegląd Prawno-Ekonomiczny 3 (2/2008)20

3 Dalej: AUJ.
4 Dalej: BZNO.
5 Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich, Dz. U. 1920, Nr 72, poz. 494.
6 [Dalej: Ministerstwo WRiOP] Ustawa określała zasady ustroju szkół akademickich w sposób jednolity. Wszystkie one zostały poddane 

zwierzchniej władzy ministra WRiOP. Każda z uczelni miała możliwość tworzenia samorządu i wydawania własnych statutów, w których 

zawarte miały być przepisy szczegółowe. Zadaniem rad wydziałowych było czuwanie nad rozwojem nauki, przedstawianie wniosków o 

mianowanie profesorów, załatwianie spraw kadrowych oraz wydawanie opinii naukowych w ramach poszczególnych wydziałów. Ustawa 

określała status rektora jako godność, nie nakładając na niego poważniejszych kompetencji. Kadencja rektora trwała jeden rok, a jego wybór 

nie podlegał zatwierdzeniu przez władzę państwową. Sytuacja prawna dziekana wobec rady wydziału była analogiczna jak rektora w stosunku 

do senatu. Zakres uprawnień dziekana był de facto minimalny. Należy zaznaczyć że ustawa, jak również jej projekt zostały poddane krytyce. 

Negatywną recenzję do projektu ustawy opracował prof. Estreicher z Krakowa. Jego zdanie podzielił także senat UJ. Po wejściu w życie usta-

wy, krytyczne uwagi przedstawili profesorowie lwowscy – Makarewicz oraz Longchamps de Berier. Lwowscy uczeni podkreślili, iż: „Ustawa 

nie tylko podaje rzeczy zbędne, z powodu ich banalności, ale wprowadza niepotrzebne konstrukcje prawne”. Ustawa o szkołach akademickich. 

Uwagi prof. Makarewicza i prof. Longchamps de Berier, Lwów 1920, s. 3. Na temat organizacji Ministerstwa WRiOP zob. P. Leszczyński, 

Centralna administracja wyznaniowa II RP. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Warszawa 2006, s. 153-179.
7 Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich, Dz. U. 1933, Nr 29, poz. 247.
8 Ustawa rozszerzała jednocześnie kompetencje Ministra WRiOP. Miał on mieć istotny wpływ na losy szkolnictwa wyższego, poprzez szerokie 

możliwości decyzyjne. Szerzej na ten temat A. Redzik, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946, Lublin 2006, s. 20-21. 
9 B. Jaczewski, Organizacja i finansowanie nauki polskiej, s. 180.
10 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. – Zmiana ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich, Dz. U. 1937, Nr 27, poz. 192.
11 Ustawa z dnia 2 lipca 1937 r. – Zmiana ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich, Dz. U. 1937, Nr 52, poz. 406. Tekst ujednoli-

cony ustawy z 1933 r. zob. Obwieszczenie Ministra WRiOP z dnia 8 listopada 1937 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 

i studiów prawniczych. W artykule posłużo-

no się również materiałami archiwalnymi, 

pochodzącymi z archiwum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie3 oraz z Biblio-

teki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 

we Wrocławiu4. Ponadto wykorzystano lite-

raturę z zakresu historii nauczania prawa, 

jak również czasopisma prawnicze.

II.

W latach niepodległości szkolnictwo wyż-

sze funkcjonowało kolejno w oparciu o dwie 

ustawy. Pierwsza z nich została uchwalona 

13 lipca 1920 r.5 Była ona efektem kompro-

misu zawartego pomiędzy przedstawicielami 

świata naukowego a Ministerstwem Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego6.

W 1933 r. została uchwalona nowa usta-

wa o szkołach akademickich7. Nie została ona 

jednak przychylnie przyjęta przez środowi-

sko akademickie. Należy zaznaczyć, że m. in. 

znacznie ograniczała autonomię szkół wyż-

szych8. Dokonana w 1934 r. zmiana na sta-

nowisku Ministra WRiOP była zapowiedzią 

mających nastąpić przeobrażeń w odniesie-

niu do szkół wyższych. Stąd też pozytywnym 

zaskoczeniem w środowisku akademickim 

były starania nowego ministra, prof. Wojcie-

cha Świętosławskiego na rzecz przywrócenia 

atmosfery zaufania między środowiskiem 

akademickim a Ministerstwem9. Wymiernym 

efektem działań ministra były dwie noweliza-

cje ustawy z 1933 r. Pierwsza miała miejsce w 

marcu 1937 r.,10 druga zaś w lipcu11.
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marca 1933 r. o szkołach akademickich, Dz. U. 1938, Nr 1, poz. 6. Dzięki wprowadzonym nowelizacjom ograniczono możliwość nagminnego 

zwijania katedr oraz likwidowania wydziałów przez ministra. W związku z powyższym tworzenie oraz likwidowanie wydziału można był prze-

prowadzić wyłącznie w drodze ustawy. Zwijanie obsadzonych katedr mogło się odbyć jedynie na wniosek rady wydziału. Ustawa o szkolnictwie 

wyższym została uchylona dekretem z 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego, Dz. U. 1947, Nr 66, poz. 415.
12 B. Jaczewski, Polityka naukowa państwa polskiego w latach 1918-1939, Wrocław 1978, s. 55. 
13 J. Wołczański, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1939, Kraków 2002, s. 19.
14 AUJ WP II, Posiedzenie Rady Wydziału z 5 listopada 1918 r., 2 czerwca 1920 r. i 16 grudnia 1921 r.
15 AUJ WP II 99, Pismo Dziekana Stanisława Estreichera do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 

14 czerwca 1919 r.

Warto wspomnieć, że jeszcze w czasie 

trwających działań wojennych nastąpiły 

pierwsze zmiany organizacyjne w zarzą-

dzaniu szkolnictwem wyższym. W począt-

kowym okresie 1917 r. swoją działalność 

rozpoczął Departament Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego, który w grudniu 

został przemianowany na Ministerstwo Wy-

znań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

Organizacja wspomnianego ministerstwa 

zakładała funkcjonowanie Sekcji Nauki i 

Szkół Wyższych, w skład której wchodziły 

dwa wydziały: Nauki oraz Szkół Wyższych. 

Sytuacja zasadniczo zmieniała się po 1918 

r. Od 1919 r. w obrębie ministerstwa działał 

specjalny Wydział Nauki którego zadaniem 

było popieranie i organizacja nauki12. 

Niemal natychmiast po odzyskaniu przez 

państwo polskie niepodległości przystąpio-

no do reorganizacji studiów prawniczych. 

Zasadnicze znaczenie dla wspomnianego 

procesu miały głosy płynące ze środowisk 

akademickich, głownie krakowskiego, lwow-

skiego i warszawskiego.

I tak dnia 13 grudnia 1918 r. senat aka-

demicki Uniwersytetu Jana Kazimierza we 

Lwowie, na mocy podjętej uchwały zobo-

wiązał poszczególne wydziały UJK do po-

wołania specjalnej komisji, której zadaniem 

miało być opracowanie poszczególnych 

części programów studiów uniwersytec-

kich. Wspomniane gremia zostały również 

zobowiązane do przygotowania materiałów 

niezbędnych do podjęcia dyskusji na mającą 

się odbyć konferencję z przedstawicielami 

uczelni w Krakowie i Warszawie13. 

Analogiczna sytuacja miała miejsce w Kra-

kowie. Warto wspomnieć, iż w październiku 

1918 roku do dziekana Wydziału Prawa UJ 

wpłynęła propozycja zmian autorstwa prof. 

Stanisława Kutrzeby. Profesor zwrócił uwa-

gę, że do programu studiów należy wprowa-

dzić historię prawa polskiego oraz historię 

praw obowiązujących na ziemiach polskich 

po rozbiorach. Miały to być przedmioty obo-

wiązkowe. Ponadto sugerował zamianę hi-

storii prawa niemieckiego na historię prawa 

na zachodzie Europy w egzaminach rygoro-

zalnych historycznoprawnych14. 

W połowie czerwca 1919 roku ówczesny 

dziekan Wydziału Prawa UJ prof. Stanisław 

Estreicher wystosował do Ministerstwa 

WRiOP pismo, w którym informował, że wy-

dział podjął próbę przygotowania projektu 

reformy studiów prawniczych15. Na wniosek 

ministerstwa profesorowie prawa z uczelni 
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16 Tamże, Projekt reformy opracowany przez UJ. Szerzej na ten temat zob. G. Kowalski, O miejsce historii prawa w programie 

studiów uniwersyteckich. Polemika między Oswaldem Balzerem a Juliuszem Makarewiczem (1919-1923), „Czasopismo Praw-

no-Historyczne” t. LVI, z. 2 (2004), s. 347.
17 BZNO, Dz. rkps., sygn., 7709/III, t. II, cz. 1, Papiery Oswalda Balzera, Odpis protokołu z posiedzenia Wydziału Prawa i 

Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie z dnia 24.04.1919 r., k. 21-22. 
18 AUJ WP II 99, Projekt Wydziału Prawa i Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Lwowskiego z dnia 24 kwietnia 1919 r. 

[załącznik do Listu od Dziekana Wydziału Prawa i Umiejętności Politycznych we Lwowie do Dziekana Wydziału Prawa 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 czerwca 1919 r.].

krakowskiej, lwowskiej oraz warszawskiej 

rozpoczęli prace nad ujednoliceniem pro-

gramu studiów prawniczych.

Zasadnicze pytanie które musieli sobie 

postawić przedstawiciele nauki brzmiało, 

które z dyscyplin należy umieścić w progra-

mach studiów oraz którym z nich powinien 

przysługiwać priorytet. W praktyce oznacza-

ło to nawiązanie do modelu austriackiego, 

zgodnie z którym studia prawnicze rozpo-

czynano od przedmiotów historycznopraw-

nych lub dokonanie reorganizacji na wzór 

innych krajów Europy zachodniej. Według 

drugiego rozwiązania należało umieścić 

wspomniane dyscypliny na trzecim miejscu 

po części politycznej i sądowej. 

Za pierwszym modelem opowiedziały 

się uniwersytety w Krakowie i Warszawie. 

Zgodnie z projektem krakowskim okres 

tzw. historyczno-prawniczy, składał się 

z następujących przedmiotów: 1. Prawo 

rzymskie / 14 godz. / 2. Prawo kościelne /5 

godz. / 3. Historia prawa polskiego /8 godz. / 

4. Ustrój ziem polskich w epoce zaborów /4 

godz. / 5. Historia prawa i stosunków gospo-

darczych na zachodzie Europy /8 godz. / 6. 

Encyklopedia nauk prawno – społecznych 

/6 godz. /16.

 Zgodnie z punktem drugim projektu 

uchwały przedstawionym dnia 24 kwiet-

nia 1919 r. na posiedzeniu Wydziału Prawa 

i Umiejętności Politycznych uniwersytetu 

we Lwowie, studium prawne miało zostać 

podzielone na trzy grupy przedmiotowe: 

polityczną, sądową oraz historyczną17. W 

skład przedmiotów historycznoprawnych 

wchodziły: „[…] I półrocze. Prawo rzymskie 

/6 godz./, Historia ustroju Polski /4 godz./, 

Prawo prywatne dawne polskie 6 g., Historia 

zachodnio-europejskiego prawa prywatnego 

5 g., II półrocze. Prawo rzymskie /6 godz./, 

Historia ustroju Polski /4 godz./, Prawo ko-

ścielne /5 godz./, nadobowiązkowe: Prawo 

karne dawne polskie /3 godz./, Proces dawny 

polski /3 godz./, Historia prawodawstw sło-

wiańskich /4 godz./ […]”18. 

Tym samym postulowano żeby część hi-

storycznoprawną od której dotychczas roz-

poczynano studia prawnicze przenieść do fa-

zy finalnej. Ponadto, w celu uzyskania stopnia 

doktora prawa, kandydat zobowiązany był 

do złożenia trzech tzw. ścisłych egzaminów 

przedmiotowych. Proponowano również ob-

ligatoryjne składanie pisemnej pracy nawią-

zującej do jednej ze wspomnianych wyżej 

dziedzin. Po uznaniu przez komisję, że praca 
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19 BZNO, Dz. rkps., sygn., 7709/III, t. II, cz. 1, Papiery Oswalda Balzera, Odpis protokołu z posiedzenia Wydziału Prawa i 

Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Jana Kazimierza z dnia 24.04.1919 r., k. 21-22.
20 Tamże, Dz. rkps., sygn. 7668/II, t. X, Korespondencja Oswalda Balzera, List Stanisława Estreichera do O. Balzera z 21. 06. 

1919 r., k. 187-190.
21 AUJ WP II 99, Posiedzenie komisji studjów prawniczych Zjazdu delegatów uniwersytetów” (2-3 lipca 1919).
22 Należy zaznaczyć, że mimo iż prawo kościelne było postrzegane przez historyków prawa za przedmiot należący do grupy 

historycznoprawnej, (por. np. W. Abraham, O potrzebach nauki historii prawa, „Nauka Polska”, 11 (1929), s. 289) to nie-

jednokrotnie wspomniana klasyfikacja budziła wątpliwości. I tak np. prof. Uniwersytetu Poznańskiego – Bohdan Winiarski 

pisał: „Błędnie zalicza się nieraz do grupy przedmiotów historycznych prawo kościelne. Prawda, […] że dla należytego 

zrozumienia jego przepisów obecnie obowiązujących trzeba zwracać się nieustannie do przeszłości. Ale tak jest z każdym 

prawem, które opiera się na ciągłej tradycji […]”. B. Winiarski, Zagadnienia organizacji studiów prawniczych, „Ruch Praw-

niczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2 (1937), s. 72.

jest wystarczająca, dopuszczano by kandyda-

ta do składania egzaminów ustnych19. 

Warto zaznaczyć, że w opozycji do pro-

jektu lwowskiego stanął prof. Balzer. Jego 

stanowisko poparł również prof. Stanisław 

Estreicher. W liście przesłanym Balzerowi 

dnia 21 czerwca 1919 r. zreferował on po-

siedzenie rady Wydziału Prawa UJ, na któ-

rym dyskutowano lwowski projekt. Zgodnie 

z opinią autora listu: „[…] wszyscy człon-

kowie uważają przesunięcie studiów histo-

rycznych na koniec za pomysł dziwaczny i 

szkodliwy”20. Podobną postawę zaprezen-

towała kadra naukowa wywodząca się z 

Wydziału Prawa i Nauk Politycznych Uni-

wersytetu Warszawskiego. 

Na dzień 2 i 3 lipca 1919 r. Ministerstwo 

WRiOP zaplanowało dyskusję z przedsta-

wicielami poszczególnych ośrodków praw-

niczych. Jej przedmiotem miała być unifi-

kacja projektów studiów jurydycznych. W 

spotkaniu wzięli udział następujący profe-

sorowie: Leon Petrażycki, Stanisław Estre-

icher, Kamil Stefko, Antoni Peretiatkowicz, 

Antoni Kostecki, Stanisław Starzyński, Igna-

cy Łyskowski, Władysław Abraham, Juliusz 

Makarewicz i Władysław Jaworski. Prof. 

Petrażycki zreferował projekt warszawski, 

Estreicher propozycję krakowską, zaś Kamil 

Stefko lwowski. Dodatkowo przedstawiono 

projekt pochodzący z nowo utworzonego 

Uniwersytetu w Poznaniu. Prezentacji do-

konał prof. Peretiatkowicz 21. 

W wyniku wewnętrznej dyskusji co do re-

formy studiów prawniczych został ustalony 

jeden plan studiów. Zgodnie z nim wyszcze-

gólniono trzy okresy: historycznoprawny, 

ekonomiczno-państwowy oraz sądowy. Na 

I roku prawa miały się znaleźć następujące 

przedmioty: 1.Encyklopedia prawa i nauk 

politycznych 2. Dzieje prawa rzymskiego 3. 

Historia prawa polskiego 4. Ekonomia spo-

łeczna 5. Historia filozofii prawa. Na II roku: 

1. System prawa rzymskiego 2. Prawo kościel-

ne22 3. Prawo polityczne 4. Prawo narodów 5. 

Skarbowość. dzieje prawa rzymskiego oraz 

historia ustroju Polski. Jak uzasadniali war-

szawscy uczeni, pierwszeństwo przyznane 

przedmiotom z grupy historycznoprawnej, 

wynikało z konieczności zrozumienia przez 
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23 AUJ WP II 99, Posiedzenie komisji studjów prawniczych Zjazdu delegatów uniwersytetów” (2-3 lipca 1919).
24 „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [dalej: Dz. Urz. MWRiOP]” 1919, nr 10/11, poz. 7. Dwa 

miesiące później wspomniane rozporządzenie zostało nieznacznie znowelizowane. Por. Dz. Urz. MWRiOP 1919, nr 12/13, poz. 6.
25 BZNO, Dz. rkps., sygn. 7709/III, t. II, cz. 1, Papiery Oswalda Balzera, Dokumenty dotyczące działalności naukowo-organi-

zacyjnej, (1879-1936), k.45.
26 Postulowano, żeby grupa nauk historycznoprawnych składała się z następujących przedmiotów obowiązkowych: „[…] A. 

Historia i dogmatyka prawa rzymskiego, B. Historia prawa kościelnego, C. Historia rozwoju stosunków prawnych na Zacho-

dzie Europy, D. Historia prawa polskiego. […] Wymienione przedmioty tworzą zwartą grupę stanowiącą całość podstaw 

historycznych prawa w Polsce obowiązującego. Opuszczenie jakiegokolwiek przedmiotu z tej zwartej całości stanowiłoby w 

wykształceniu prawniczym dotkliwą lukę i uniemożliwiłoby racjonalne przedstawienie historycznych podstaw dzisiejszego 

prawa”. AUJ WP II 99, Memoryał historyków z 9 lutego 1920 r. przesłany Ministerstwu.
27 Tamże, Projekt reformy rządowej z 27 maja 1920 r.
28 Dz. Urz. MWRiOP” 1920, Nr 22, poz. 140. Do wspomnianego aktu prawnego została wprowadzona tylko jednorazowa zmia-

na. Zob. Rozporządzenie Ministra WRiOP z 29 listopada 1926 r. – zmiana Rozporządzenia Min. WRiOP z dnia 16 października 

1920 r. w sprawie organizacji studiów prawnych w uniwersytetach państwowych (Dz. Urz. Min. WRiOP, 1920, Nr 22, poz. 

140), Dz. Urz. Min. WRiOP 1926, Nr 16, poz. 211.

studentów genezy współczesnych instytucji 

prawnych i gospodarczych23.

We wrześniu 1919 r. środowiska uniwer-

syteckie osiągnęły kompromis, w efekcie 

którego dnia 25 września b.r. Ministerstwo 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-

nego wydało „Rozporządzenie w przedmio-

cie niektórych zmian porządku studiów i 

egzaminów na Wydziałach Prawa i Nauk 

Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 

i Lwowskiego”24. Wspomniany akt prawny 

nie zawierał istotnych zmian w stosunku 

do dawnego systemu studiów. Zniesiono 

wykłady z prawa niemieckiego oraz z hi-

storii ustroju Austrii, wprowadzając w to 

miejsce wykład z prawa zachodnioeuropej-

skiego25.

W początkowym okresie 1920 r. przed-

stawiciele uniwersytetów lwowskiego i 

krakowskiego wypracowali wspólne stano-

wisko co do lokacji przedmiotów historycz-

noprawnych w programie studiów praw-

niczych26. Nota zawierająca wspomniany 

projekt została przez zainteresowane strony 

przesłana do warszawskiego ministerstwa. 

Następstwem wydarzenia wspomnianego 

wyżej było przygotowanie ministerialnego 

projektu reformy. Został on rozesłany do 

poszczególnych uczelni, z prośbą o podda-

nie go dyskusji i odesłanie z ewentualnymi 

sugestiami27.

W efekcie powyższych prac dnia 16 li-

stopada 1920 r. zostało wydane Rozporzą-

dzenie Ministra WRiOP w sprawie organi-

zacji studiów prawnych w uniwersytetach 

państwowych28. Uzasadnione wydaje się 

twierdzenie, że trwający kilka lat spór 

pomiędzy znakomitymi uczonymi uniwer-

syteckimi nie przyniósł kompromisu. Nie 

można jednak nie podkreślić, iż de facto 

zakończył się on na korzyść Balzera oraz 

zwolenników lokacji dyscyplin historyczno-

prawnych w początkowym okresie studiów 

prawniczych. 
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29 Tamże, § 1. W Uniwersytecie Poznańskim przepis ten zaczął obowiązywać od roku akademickiego 1922/23. Do tego czasu 

studia na tamtejszym wydziale miały trwać trzy lata. Zob. W. Wołodkiewicz, Nauczanie prawa w II Rzeczypospolitej, „Życie 

Szkoły Wyższej”, 6 (1973), s. 108-109.
30 Tamże, § 1. Pierwszy trymestr trwał od 1 października do 15 grudnia, drugi – od 1 stycznia do 15 marca, trzeci – od 1 

kwietnia do 15 czerwca.
31 Tamże, § 3. Do przedmiotów zaleconych, choć nieobowiązkowych zaliczono: socjologię, logikę, psychologię, etykę, hi-

storię filozofii, medycynę sądową oraz przedmioty „specjalne prawnicze” jak np. prawo górnicze, prawo agrarne, politykę 

kryminalną.
32 Tamże, § 4. Warto zaznaczyć, że z przewidzianych dziewięćdziesięciu godzin wykładu z zakresu prawa kościelnego, jedynie 

część dotyczyła zagadnień historycznych.
33 Tamże.
34 Tamże, § 3.

Zgodnie z powyższym studia prawnicze 

trwały cztery lata29. Rok akademicki dzie-

lił się na trymestry, z których każdy trwał 

10 tygodni30. Zakładano minimalną liczbę 

godzin wykładów z przedmiotów obowiąz-

kowych, zaś rady wydziałowe mogły decy-

dować o faktycznej ich liczbie oraz ustalać 

liczbę godzin seminariów i przedmiotów 

nieobowiązkowych31.

Słuchacze I roku studiów zobowiązani by-

li do uczęszczania na następujące wykłady z 

grupy historycznoprawnej: prawo rzymskie 

/160 g/, historie prawa polskiego, w tym hi-

storię ustroju oraz historię prawa sądowego 

/180 g/, historię prawa na Zachodzie Europy 

/120 g/. Dla II roku studiów rozporządzenie 

przewidywało jedynie wykład z zakresu pra-

wa kościelnego łącznie z państwowym pra-

wem małżeńskim w wymiarze 90 g32.

Poza dyscyplinami należącymi do grupy 

historycznoprawnej, rozporządzenie przewi-

dywało następujące przedmioty: na I roku 

– teoria prawa /40 g/, na II roku – ekonomia 

polityczna wraz z teorią, historią doktryn i po-

lityką ekonomiczną /100 g/ oraz prawo naro-

dów /60 g/. Na III roku studiów studenci zobo-

wiązani byli do uczęszczania na: skarbowość 

i prawo skarbowe /90 g/, administrację oraz 

prawo administracyjne /180 g/, statystykę /60 

g/, prawo karne oraz postępowanie karne /120 

g/ oraz na filozofię prawa /40 g/. Dla IV r. roz-

porządzenie przewidywało: prawo cywilne 

/210 g/, postępowanie sądowo-cywilne /150 

g/, prawo handlowe i wekslowe /90 g/ oraz 

prawo międzynarodowe prywatne /30 g/33.

Oprócz wymienionych przedmiotów, do 

programu włączono też dyscypliny fakul-

tatywne takie jak: socjologia, logika, psy-

chologia, etyka, historia filozofii, medycy-

na sądowa oraz przedmioty tzw. specjalne 

prawnicze tj. prawo górnicze, agrarne czy 

polityka kryminalna34. Poza wspomnianą 

formą dydaktyki, w program studiów włą-

czone były również ćwiczenia i seminaria. 

Warto wspomnieć, iż opracowanie szcze-

gółowego programu zajęć należało do rady 

wydziałowej. Podstawą pozostawało jednak 

przytoczone rozporządzenie.

W celu uzyskania dyplomu oraz tytułu 

magistra praw, należało pomyślnie złożyć 
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35 Tamże, § 5.
36 Tamże, § 7.
37 Dz. Urz. Min. WRiOP 1924, Nr 16, poz. 163. Por. też Rozporządzenie Min. WRiOP z dnia 27 maja 1925 r., Dz. Urz. Min. 

WRiOP 1925, Nr 14, poz. 140.
38 A. Redzik, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946, Lublin 2006, s. 85.
39 Rozporządzenie w sprawie organizacji, § 10.

cztery egzaminy roczne z przedmiotów 

obowiązkowych, wymienionych w progra-

mie studiów. Wspomniane egzaminy od-

bywały się przed specjalnymi komisjami. 

Przewodniczącego komisji oraz skład wy-

bierała rada wydziałowa. Następnie komisje 

zatwierdzał Minister WRiOP. W skład komi-

sji – z urzędu – wchodzili zwyczajni oraz 

nadzwyczajni profesorowie wykładający na 

wydziale. Oprócz nich, na wniosek rady wy-

działowej w skład komisji Minister WRiOP 

mógł powołać profesorów lub docentów 

który nie wykładali na wydziale35. Zdający 

mogli uzyskać następujące oceny: celującą, 

dobrą, dostateczną oraz niedostateczną36. 

Rozporządzenie przewidywało możliwość 

poprawiania egzaminu. Dotyczyło to jedy-

nie studentów, którym nie powiódł się je-

den z egzaminów w danej grupie. Mieli oni 

możliwość poprawienia egzaminu w termi-

nie sesji jesiennej. Jeśli kandydat otrzymał 

więcej niż jedną ocenę niedostateczną w 

danej grupie przedmiotów, musiał powta-

rzać rok.

Jak wspomniano, pomyślne zdanie egza-

minów uprawniało do uzyskania tytułu ma-

gistra praw. Tytuł ten został wprowadzony 

Rozporządzeniem Ministra WRiOP z dnia 17 

września 1924 r. w sprawie tytułu magistra 

praw37. Zgodnie z nim, tytuł magistra praw 

przysługiwał tym, którzy zdali egzaminy 

końcowe zgodnie z Rozporządzeniem Mini-

stra WRiOP z 16 października 1920 r., jak 

również tym, którzy po 1 października 1918 

r. złożyli końcowe egzaminy państwowe.

Uzyskanie tytułu magistra praw umoż-

liwiało ubieganie się o stopień doktora. 

Warto wspomnieć, że w okresie dwudzie-

stolecia międzywojennego, procedura uzy-

skiwania wspomnianego stopnia uległa kil-

ka razy zmianom. I tak, do chwili wejścia 

w życie ustawy o szkołach akademickich z 

1920 r, stopień doktora praw uzyskiwano 

po złożeniu trzech egzaminów rządowych, 

tzw. rygorozów. Ponadto nie trzeba było 

przedstawiać rozpraw naukowych. Trzeba 

jednak mieć na uwadze, że powyższe zasa-

dy de facto obowiązywały do końca lat dwu-

dziestych38. Zmiana w procedurze nadawa-

nia stopnia doktora praw polegała na tym, 

że kandydat na wspomniany stopień miał 

obowiązek przedłożyć wydziałowi rozpra-

wę doktorską39.

III. WNIOSKI

Uzasadnione wydaje się twierdzenie, że 

unifikacja programów studiów prawniczych 

należała w zakresie nauki do istotnych za-

gadnień jakie rozstrzygnięto w okresie II 

RP. Proces ten był konieczny ze względu 
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na różne systemy prawne oraz programy 

nauczania, obowiązujące w Polsce do 1918 

r. Przygotowanie jednolitego rozwiązania 

poprzedziła ogólnoakademicka dyskusja. 

Brali w niej udział wybitni przedstawiciele 

uczelni prawniczych. Głos każdego z nich 

był odnotowany i uznawany za uzasadnio-

ny. Na uwagę zasłużyły dwa główne nurty 

dyskusji: lokacja dyscyplin historyczno-

prawnych na początku studiów lub umiej-

scowienie na początku kursu przedmiotów 

prawa obowiązującego. Pod tymi postulata-

mi kryły się pytania zasadnicze: jak nauczać 

prawa, czy kształcić prawników – naukow-

ców, czy prawników – praktyków? Mimo 

sporów, w pierwszej dekadzie dwudzie-

stolecia międzywojennego ustalono jeden 

wspólny program nauczania prawa. Zaczął 

obowiązywać jako rozporządzenie ministe-

rialne z 1920 r. i – chociaż był pomyślany 

jako rozwiązanie tymczasowe – przetrwał 

cały okres II RP.
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II Rzeczypospolitej, „Czasopismo Praw-

no-Historyczne”, t. XXI, z. 1, 1969

Redzik A., Wydział Prawa Uniwersytetu Lwow-

skiego w latach 1939-1946, Lublin 2006

Wołczański J., Wydział Teologiczny Uni-

wersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 

1918-1939, Kraków 2002 

AUJ WP II 99,  Pismo Dziekana Stanisława 

Estreichera do Ministerstwa Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego z 

dnia 14 czerwca 1919 r.

AUJ WP II, Posiedzenie Rady Wydziału z 5 

listopada 1918 r., 2 czerwca 1920 r. i 16 

grudnia 1921 r.

Dz. Urz. Min. WRiOP 1924, Nr 16, poz. 

163. Por. też Rozporządzenie Min. 

WRiOP z dnia 27 maja 1925 r., Dz. Urz. 

Min. WRiOP 1925, Nr 14, poz. 140

Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach 

akademickich, Dz. U. 1920, Nr 72, poz. 494

Ustawa z dnia 15 marca 1933 r.  o szkołach 

akademickich, Dz. U. 1933, Nr 29, poz. 247

Ustawa z dnia 2 lipca 1937 r. – Zmiana 

ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szko-

łach akademickich, Dz. U. 1937, Nr 52, 

poz. 406

Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. – Zmiana 

ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szko-

łach akademickich, Dz. U. 1937, Nr 27, 

poz. 192

SŁOWA KLUCZOWE

Druga Rzeczpospolita Polska, uniwersy-

tet, wydziały prawa, nauka, akty prawne.
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STRESZCZENIE

Tytuł artykułu brzmi: „Zasady funkcjono-

wania wydziałów prawa na uniwersytetach w 

latach 1918-1939”. Celem niniejszej publika-

cji jest przybliżenie problematyki unifikacji 

programów nauczania na wydziałach prawa 

polskich uniwersytetów po odzyskaniu nie-

podległości. Dla dydaktyki prawa istotne by-

ły ustawy z 1920 i 1933 oraz rozporządzenie 

Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego w sprawie organizacji studiów 

prawnych w uniwersytetach państwowych. 

Rozporządzenie wydane w 1920 r. przetrwa-

ło aż do wybuchu drugiej wojny światowej.

SUMMARY

The title of the article reads as follows 

“Principles of functioning of law studies at 

universities in 1918-1939 years”. In order to 

work out describing changes happening in 

the educational system of the law is advan-

ced in years 1918-1939. In particular expres-

sed issues of principles will stay, according 

to which in the II Republic of Poland univer-

sity legal departments functioned with. The 

problem seems as interesting after numero-

us discussions in academic members came 

off to work out one shared, novel project to 

teach law. In the process imposed by force 

possessive programs were rejected. For te-

aching law acts were essential from 1920 and 

1933 and legal document in the matter of the 

organization of the legal college at state uni-

versities. The recalled legal document given 

in 1920 to the yr survived all the way to the 

outbreak of the Second World War.

Nota o autorze:

dr Magdalena Pyter, adiunkt w Instytucie Prawa WZNoS KUL w Stalowej Woli. Zaintere-

sowania naukowe: historia prawa, historia nauki i nauczania prawa, obowiązujące prawo 

oświatowe. Kontakt: magdalena.pyter@kul.pl
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1 Zawarte są w: Zielona księga. Optymalna wizja kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 2006, pod redakcją 

Z. Radwańskiego.
2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483.
3 W. TK z 31 stycznia 2001 r., P 4/99, Dz. U. z 2001 r., Nr 11, poz. 91. 

I. PRZYCZYNY ZMIAN

W POLSKIM PRAWIE SPADKOWYM

Opracowanie założeń nowego kodeksu 

cywilnego powierzono Komisji Kodyfika-

cyjnej Prawa Cywilnego działającej przy 

Ministrze Sprawiedliwości. Planowane 

zmiany dotknąć mają również prawo spad-

kowe. Wyniki podjętych prac nie przybrały 

jeszcze kształtu projektu ustawy ale głów-

ne kierunki zmian są znane1. Podjętym w 

komisji pracom towarzyszy prowadzona 

w piśmiennictwie dyskusja, której wyniki 

wpłyną zapewne na ostateczny kształt roz-

wiązań. 

Minione siedemnaście lat nie przyniosło 

systemowych zmian w przepisach księgi 

czwartej kodeksu cywilnego. Ta pasywna 

postawa ustawodawcy mogłaby sugerować, 

że zmiany ustrojowe i społeczne-gospodar-

cze zainicjowane w Polsce w latach 90-tych 

XX w. nie wymusiły nowelizacji prawa spad-

kowego a istniejące rozwiązania w pełni 

odpowiadają współczesnym potrzebom. 

Obraz ten jest jednak mylący, o czy świad-

czą dobitnie liczne wypowiedzi, w których 

wskazuje się na potrzebę dostosowania pra-

wa spadkowego do wyzwań współczesno-

ści. Obecnie obowiązujące regulacje prawa 

spadkowego nie funkcjonują bez zastrze-

żeń. Potwierdza to wyrok, w którym za 

sprzeczne z Konstytucją RP2 uznano przepi-

sy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw 

rolnych (art. 1058-1088 kc)3. Członkostwo 

Polski w Unii Europejskiej nie wymusza 

wprowadzenia zmian w polskim prawie 

spadkowym. Jednak procesy towarzyszące 

integracji europejskiej, takie jak swoboda 

przemieszczania się i podejmowania za-

Dr Piotr Zakrzewski

Kierunki zmian
polskiego prawa spadkowego
Changes of polish heritage law

Die Reform des polnisches Erbrechts
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4 Z. Radwański, [w:] Zielona księga. Optymalna wizja kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 2006, pod 

redakcją Z. Radwańskiego,., s. 180-181.
5 J. S. Piątowski, Prawo spadkowe. Zarys wykładu, (Zaktualizował i uzupełnił B. Kordasiewicz), Warszawa, 2002, s. 21. 
6 Z. Radwański, op. cit., s. 192, 195.
7 Por. A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, Warszawa, 2003, s. 336. 
8 J. Pietrzykowski, Wybrane zagadnienia reformy prawa spadkowego, Studia Iuridica, 1994, t. XXI, s. 251. 
9 Z. Radwański, op. cit., s. 188; por. J. Pietrzykowski, op. cit., s. 250. 
10 Z. Radwański, op. cit., s. 188.

trudnienia, znacznie wzmagają konieczność 

ich dokonania. 

II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

I KIERUNKI ZMIAN

Powszechnie wskazuje się, że prawo ro-

dzinne wpływa w sposób istotny na kształt 

prawa spadkowego. Niekwestionowana jest 

również zależność między nim a „przepisami 

regulującymi prawa i obowiązki majątkowe” 

(np. prawem rzeczowym). Pomimo śmierci 

spadkodawcy jego stosunki majątkowe są 

kontynuowane przez spadkobierców – co 

umacnia bezpieczeństwo obrotu4. Znacząca 

autonomia przyznana spadkodawcy służyć 

ma ułatwieniu w dysponowaniu przez nie-

go majątkiem na wypadek śmierci5. Ogólnie 

rzecz ujmując wyłaniający się obraz refor-

my polegać będzie na: zmianach redakcyj-

nych obowiązujących przepisów (np. 940, 

1039 KC), korygowaniu licznych instytucji 

prawnych (np. art. 1035, 991, 1030 KC) oraz 

wprowadzeniu dotychczas nieznanych (np. 

testament działowy)6. 

III. DZIEDZICZENIE

Dziedziczenie oparte jest na modelu za-

czerpniętym z prawa rzymskiego – sukce-

sji uniwersalnej (successio universalis)7, która 

występuje w wielu krajach. W tym zakresie 

żadnych zmian nie należy się spodziewać. 

Przesądzone jest natomiast poszerzenie ka-

talogu osób uprawnionych do dziedziczenia 

z mocy ustawy. Obecnie obowiązujące prze-

pisy uznawane są za krzywdzące dla spad-

kobierców powiązanych ze spadkodawcą 

więzami krwi. Chodzi tu przede wszystkim 

o dziadków spadkodawcy. Dopuszczenie in-

nych osób np. pasierba stanowi przedmiot 

dyskusji8. Zmianie ulegnie również kolej-

ność dziedziczenia spadkobierców usta-

wowych. Rodzice powinni wyprzedzać ro-

dzeństwo i zstępnych rodzeństwa. Jeśli nie 

dożyją otwarcia spadku ich miejsce zajmuje 

rodzeństwo spadkodawcy, a w wypadku ich 

śmierci udział powinien przypaść ich dzie-

ciom9. Planuje się utrzymanie roszczeń ali-

mentacyjnych dziadków, gdy brak jest osób 

zobowiązanych do alimentacji, a spadek 

przypada małżonkowi spadkodawcy10. 

Sporną kwestią jest, czy należy ograni-

czyć pozycję współmałżonka dziedziczące-

go na podstawie ustawy. Generalnie należy 

zauważyć, że jest ona znacznie lepsza w po-

równaniu do innych spadkobierców ustawo-

wych. Przejawia się to na wiele sposobów 

np. prawo do korzystania z mieszkania (art. 

923 § 1 KC), roszczenie o przedmioty urzą-
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11 M. Pazdan, O potrzebie i kierunkach zmian dziedziczenia ustawowego w polskim prawie cywilnym, „Rejent”, 2005, nr 9, s. 77. 

Za utrzymaniem obecnych rozwiązań J. S. Piątowski, op. cit., s. 78; J. Pietrzykowski, op. cit., s. 250; M. Habdas, Pozycja 

prawna małżonka spadkodawcy, „Rejent” 2006, nr 2, s. 79, 82. 
12 Inne przepisy zapewniają silniejszą ochronę np. art. 691 KC – prawo wstąpienia w najem, art. 7 u 2 ustawy z 15 grudnia 

2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz. U. z 2001 r., Nr 4, poz. 27 zm. – termin do opróżnienia lokalu po ustaniu 

członkostwa minimum 3 miesiące, art. 14 w zw. z art. 13 u 2 u.sp.m, art. 15 u.sp.m zapewnia ochronę dzieciom i innym 

osobom bliskim.
13 Dz. U. nr 60, poz. 328.
14 A. Szpunar, Z problematyki niegodności dziedziczenia, Nowe Prawo, 1981, nr 2, s. 21. Zob. szerzej J. Zrałek, Niegodność 

dziedziczenia – uwagi de lege ferenda, „Rejent” 2006, nr 2, s. 205. Prawo holenderskie bazuje na drugim rozwiązaniu. 

Przyjęcie go wymagałoby realizacji postulatu ochrony osób dokonujących w dobrej wierze z niegodnym czynności praw-

nych – zob. A. L. G. A. Stille, Polsko-holenderski projekt współpracy prawnej „Wsparcie dla opracowania nowego polskiego 

kodeksu cywilnego”, [w:] Zielona księga. Optymalna wizja kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 2006, 

pod redakcją Z. Radwańskiego, s. 596.

dzenia domowego (art. 939 KC), dziedzicze-

nie w obu grupach spadkowych (art. 931 § 1, 

932 § 2 KC), uprawnienie do zachowku (art. 

991 § 1 KC). Wynika jednak ze szczególnie 

silnych więzi istniejących między małżonka-

mi i potrzeby złagodzenia dolegliwości spo-

łecznych i ekonomicznych pojawiających się 

po śmierci współmałżonka. Wspomniane 

powyżej wątpliwości ogniskują się zwłasz-

cza wokół zagadnienia następującego, czy 

współmałżonek powinien mieć udział w 

spadku, gdy dziedziczy wraz ze zstępnymi, 

jeśli za życia małżonków istniała między ni-

mi wspólność ustawowa (art. 31 nn KRO)11. 

Należy zająć stanowisko sprzeciwiające się 

pogorszeniu położenia prawnego małżonka 

w przyszłym prawie spadkowym. Porówna-

nie z prawem holenderskim potwierdza to 

stanowisko. Wspomniany system prawnym 

przewiduje nawet wzmocnienie pozycji 

małżonka wobec dzieci.

 Proponowane rozwiązanie zakładające 

przyznanie małżonkowi prawa do bezter-

minowego zamieszkiwania w mieszkaniu 

należącym do zmarłego współmałżonka 

należy ocenić negatywnie. Plątałoby to sy-

tuację prawną związaną z lokalem. Jednak 

wydłużenie terminu, w którym małżonek 

może pozostawać w mieszkaniu po śmier-

ci współmałżonka np. do 6 – 12 miesięcy, 

jest celowe. Interwencja w treść art. 923 

§ 1 KC jest niezbędna, ponieważ obecny 

przepis przewidujący trzymiesięczny okres 

pozostawania w mieszkaniu, nie ma na w 

praktyce znaczenia12. 

W wypadku niegodności pytanie nie do-

tyczy tego, czy utrzymać tę instytucję tyl-

ko jaką postać jej nadać. Czy powinna ona 

następować, jak jest to obecnie, na mocy 

konstytutywnego orzeczenia sądu (art. 928 

§ 1 KC), czy z mocy prawa. W tym kształcie 

występowała w dekrecie prawo spadkowe 

z 8 października 1946 r.13 Lepiej oddaje on 

represyjną naturę niegodności14. Jednak ma 

ono również wady związane z terminem w 

ciągu którego sąd może wziąć pod uwagę 

powstały stan niegodności. Ostateczne roz-

strzygniecie musi zależeć również od tego, 
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15 Zob. M. Pazdan, Polsko-holenderska wymiana poglądów, s. 15. 
16 Z. Radwański, op. cit., s. 185.
17 E. Rott-Pietrzyk, Umowa dziedziczenia – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Rejent”, 2006, nr 2, s. 178-179.
18 Zob. obszerną analizę wraz ze stanowiskiem polskiej doktryny: E. Drozd, Darowizna na wypadek śmierci, „Rejent”, 1992, 

nr 1, s. 74-92.
19 Podobnie J. Górecki, Umowa darowizny na wypadek śmierci, „Rejent”, 2006, nr 2, s. 41. 
20 A. L. G. A. Stille, op. cit., s. 602; J. Górecki, op. cit., s. 33. 

czy sądowe stwierdzenie nabycia spadku 

zostanie utrzymane, czy zastąpione po-

twierdzanym przez notariusza przyjęciem 

spadku.

IV. TYTUŁY POWOŁANIA DO 

DZIEDZICZENIA

Nie budzą wątpliwości dwa tytuły powo-

łania do dziedziczenia: testament i ustawa. 

Powoduje je natomiast ewentualne wprowa-

dzenie do prawa spadkowego tzw. zapisu 

windykacyjnego (legatum per vindicationem), 

który wywołuje skutki rzeczowe15. Tworzy 

on komplikacje związane z odpowiedzial-

nością za długi spadkowe16, a testament 

działowy czyni go zbędną.

Negatywnie oceniana jest umowa dzie-

dziczenia. Wynika to m.in. stąd, że korzyści, 

które przynosi można osiągnąć za pomocą 

takich instytucji jak testament wspólny i 

umowa darowizny mortis causa mająca za 

przedmiot prawo majątkowe17. Problem na 

gruncie współczesnych przepisów prawa 

spadkowego wywołuje dopuszczalność za-

wierania umowy darowizny mortis causa18. 

Źródłem sporów jest art. 1047 KC zakazują-

cy sporządzania umów o spadek po osobie 

żyjącej oraz art. 941 KC dopuszczający do-

konywanie rozrządzeń majątkiem na wypa-

dek śmierci jedynie w testamencie. Z uwagi 

na treść tych przepisów i brak ustawowej 

definicji „czynności prawnej na wypadek 

śmierci” rozgorzał wspomniany spór. Wy-

daje się, że w nowym kodeksie cywilnym 

należy go jednoznacznie rozstrzygnąć, a 

nie pozostawiać w dalszym ciągu doktry-

nie i judykaturze. Pożądane będzie, albo 

przyjęcie obszernej regulacji dotyczące tej 

umowy albo zakazanie jej dokonywania19. 

Pomimo, że pierwsza alternatywa ma zwo-

lenników, czemu wyraz daje Zielona księga, 

należy zaznaczyć, iż przeciwko jej wpro-

wadzeniu przemawia znaczące osłabienie 

pozycji wierzycieli spadku. Pewne korzyści, 

które niesienie umowa darowizny mortis 

causa można osiągnąć za pomocą testamen-

tu działowego. Wprowadzenie omawianej 

instytucji do kodeksu cywilnego powinno 

zostać poprzedzone jej gruntowną analizą 

teoretyczną i praktyczną w tych systemach 

prawnych, które ją dopuszczają. Dotych-

czasowe badania są niewystarczające. Za-

znaczyć jednak należy, że m.in. w prawie 

holenderskim dopuszcza się umowę daro-

wizny na wypadek śmierci przy zachowaniu 

formy aktu notarialnego20. 

W Zielonej Księdze pojawiła się propozycja 

wprowadzenia testamentu wspólnego. We-
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21 Bürgerliches Gesetzbuch, in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.01.2002, BGBl. I, S. 42.
22 W. Klyta, Testamenty wspólne, „Rejent”, 2006, nr 2, s. 102-104; W. Schlüter, Erbrecht, München, 2000, s. 131. 
23 W. Klyta, op. cit., s. 104.
24 K. Przybyłowski, Niedopuszczalność wspólnych testamentów, Studia Cywilistyczne, 1963, t. IV, s. 3; Z. Radwański, op. cit., 

s. 191 nn.
25 S. Wójcik, O niektórych uregulowaniach w prawie spadkowym. Uwagi de lege ferenda, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga 

pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków, 2005, s. 1491-1492. 
26 Zob. K. Osajda, op. cit., s. 21 nn; W. Kluta, op. cit., s. 106. Instytucja ta nie występuje jednak w Holandii – zob. A. L. G. 

A. Stille, op. cit., s. 597, 598.

dług zaczerpniętej z doktryny niemieckiej 

teorii obiektywnej to testament sporządzo-

ny przez kilka osób w jednym dokumencie 

(zob. § 2265 BGB21). Teoria ta krytykowana 

jest za zbyt duży formalizm, dlatego w ko-

lejnej kładzie się nacisk na wspólną treść 

woli spadkobierców22. Rodzajem testamen-

tu wspólnego jest testament jednoczesny 

(powodujący powstanie wspólności testo-

wania), w którym rozrządzenia zamieszczo-

ne są w jednym dokumencie ale ich treść 

nie jest ze sobą powiązana. Występuje w 

nim jedynie połączenie natury formalnej. 

Testament wzajemny polega na tym, że mał-

żonkowie powołują się wzajemnie na spad-

kobierców lub obdarowanych. Występuje 

pewien związek między rozrządzeniami ale 

ich ważność nie jest uzależniona od siebie. 

Testament korespektywny to taki, w któ-

rym ważność rozrządzń jednego małżonka 

zależy od rozrządzeń drugiego23. W dok-

trynie można znaleźć szereg argumentów 

uzasadniających wprowadzenie testamentu 

wspólnego do polskiego prawa spadkowe-

go. Podnosi się, że rozwiązanie to pozostaje 

w zgodzie z ustawowym ustrojem majątko-

wym małżonków. Przepisy kodeksu rodzin-

nego i opiekuńczego zachęcają bowiem do 

wspólnego dokonywania przez małżonków 

czynności prawnych miedzy żyjącymi a za-

kazują dokonywania wspólnych rozrządzeń 

na wypadek śmierci, co jest niespójne24. 

Następnie wskazuje się na zasadę swobody 

testowania25 oraz na znaczną popularność 

tej instytucji w wielu krajach26. 

Przeciwko wprowadzeniu instytucji te-

stamentu wspólnego do polskiego prawa 

spadkowego przemawiają liczne kontrargu-

menty. 

1. Podnieść trzeba, że przyjęcie jako za-

sady ustroju wspólności majątkowej 

małżonków nie wynika z jego zalet ale 

było podyktowane przyzwyczajeniem 

społecznym i oporem ustawodawcy 

przed zmianami w tak newralgicznym 

obszarze społecznym. Niezależnie od 

tego należy wskazać, że obecnie wystę-

puje „zasada” samodzielności małżonka 

w zarządzie majątkiem wspólnym (art. 

36 KRO). Wobec czego jeden ze zgło-

szonych dawniej argumentów na rzecz 

wprowadzenia testamentów wspólnych 

stał się nieaktualny. 

2. Dodać należy, że sporządzanie testa-

mentów nie jest w Polsce popularne, co 

prowadzi do pytania, czy instytucja te-
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27 K. Przybyłowski, op. cit., s. 17.
28 W. Klyta, op. cit., s. 109-111.
29 W. Klyta, op. cit., s. 102. 
30 E. Skowrońska-Bocian, Testament w prawie polskim, Warszawa, 2004, s. 185 nn. 
31 M. Fras, Dział spadku. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Rejent”, 2006, nr 2, s. 24; ; J. Górecki, op. cit., s. 43; R. Sztyk, 

Testament notarialny, [w:] II Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania, Poznań-Kluczbork, 1999, 

red. Wydania, R. Sztyk,s. 353. (Autor wskazuje na jej znaczenie praktyczne). 
32 M. Fras, op. cit., s. 25.
33 M. Fras, op. cit., s. 26-27. 

stamentu wspólnego uzyska społeczną 

akceptację i uznanie, zwłaszcza że nie 

była dotychczas znana. 

3. Dostrzec można pewną sprzeczność 

między negatywną oceną umowy dzie-

dziczenia i wyrażaną dla testamentów 

wspólnych aprobatą. Wątpliwości do-

gmatyczne wzbudza także to, czy taki 

testament jest nadal czynnością prawną 

jednostronną. 

4. Analiza niemieckich przepisów prowa-

dzi do wniosku, że testament wspólny 

jest niezwykle skomplikowaną insty-

tucją prawną27. Wywołuje liczne pro-

blemy m.in. na polu konwersji w dwa 

odrębne testamenty, zakresu wspól-

nych rozrządzeń (takich jak powołanie 

spadkobiercy, zapisów, czy poleceń), 

czy dopuszczalności odwołania testa-

mentu przez małżonka pozostałego 

przy życiu28. 

5. Wprowadzenie do BGB testamentów 

wspólnych nie wynikało z ich licznych 

zalet ale podyktowane było utrzymują-

cym się zwyczajem społecznym29.

6. Testament wspólny narusza założenie 

osobistego charakteru czynności praw-

nej na wypadek śmierci. 

Na tle obowiązującego prawa przeważa 

pogląd, że wola testatora nie ma wpływu 

na sposób podziału majątku spadkowego 

między spadkobierców. Jednocześnie wska-

zuję się, że pożądane jest uwzględnienie 

ostatniej woli testatora ale odmawia się jej 

wiążącej spadkobierców mocy prawnej30. 

Pożądaną instytucją jest tzw. testament 

działowy, w którym testator mógłby sku-

tecznie przesądzić o podziale składników 

majątku spadkowego między spadkobier-

ców testamentowych decydując ostatecz-

nie, które z nich przypadną poszczególnym 

spadkobiercom. Wzmacnia ona swobodę 

testowania, służy zachowaniu większych 

kompleksów majątkowych31. Instytucja ta 

pociąga za sobą potrzebę nowelizacji prze-

pisów proceduralnych o sądowym stwier-

dzeniu nabycia spadku. Alternatywą wobec 

niej może być instytucja zatwierdzenia 

testamentu mająca postać postanowienia. 

Sąd stwierdzałby w nim ważność testamen-

tu i skuteczność dokonanego działu32. Takie 

zmiany wymagałaby zastanowienia się nad 

instytucją zaliczenia darowizn na poczet 

schedy spadkowej33. 

Przyczyny uzasadniającej wprowadzenie 

instytucji rejestru testamentów należy po-
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34 M. Jagielska, Rejestr testamentów, „Rejent”, 2006, nr 2, s. 83. Zob. także R. Sztyk, op. cit., s. 347. 
35 M. Jagielska, op. cit., s. 92.
36 E. Skowrońska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, Warszawa, 2001, s.112; taż, Testament, 

s. 105; Z. Radwański, op. cit., s. 194. por. J. Pietrzykowski, op. cit., s. 254. 
37 J. S. Piątowski, op. cit., s. 108-109; E. Skowrońska-Bocian, Komentarz, s. 106; Z. Radwański, op. cit., s. 194; A. L. G. A. 

Stille, op. cit., s. 600. Za utrzymaniem testamentu alograficznego opowiedział się J. Pietrzykowski, op. cit., s. 254. 
38 K. Grzybczyk, M. Szpunar, Notarialne poświadczenie dziedziczenia jako alternatywny sposób stwierdzenia prawa do dziedzi-

czenia, “Rejent”, 2006, nr 2, s. 44. 

szukiwać w zjawisku migracji osób w ob-

rębie Unii Europejskiej. Sporządzenie testa-

mentu w miejscu pobytu, innym od miejsca 

zamieszkania testatora może wywoływać u 

spadkodawców niepewność dotyczącą tego, 

czy testament rzeczywiście sporządzono34. 

Przesądziło to o potrzebie uregulowania 

tego zagadnienia na gruncie międzyna-

rodowym. Wynikiem podjętych prac była 

Konwencja Rady Europy o Rejestrze Testamen-

tów otwarta do podpisania 16 maja 1972 r. 

w Bazylei (tzw. Konwencja Bazylejska), która 

nie została jednak przyjęta we wszystkich 

państwach europejskich. W piśmiennictwie 

przywołuje się raport niemieckiego Instytu-

tu Notarialnego opracowany na zlecenie Ko-

misji Unii Europejskiej, w którym wskazano 

na potrzebę istnienia jednolitego rejestru 

testamentów, co sprzyjałoby prowadzeniu 

transgranicznych postępowań spadkowych. 

Wprowadzenie rejestru testamentów w 

prawie polskim wymagałoby, na co słusz-

nie zwraca się uwagę, znacznie większych 

rygorów formalnych związanych ze spo-

rządzaniem i odwoływaniem testamentów. 

Forma testamentu notarialnego uzyskałaby 

podstawowe znaczenie35. W konsekwencji 

doszłoby do konfliktu między dwoma istot-

nymi dla prawa spadkowego założeniami 

aksjologicznymi. Z jednaj strony swoboda 

testowania z drugiej zapewnienie większe-

go bezpieczeństwa prawnego i ochrona 

ostatniej woli testatora. Z punktu widzenia 

polskiego obywatela niebagatelną rolę od-

grywać będzie zagadnienie kosztów zwią-

zanych ze sporządzaniem testamentów no-

tarialnych i ewentualną ich rejestracją. 

Reforma przepisów dotyczących formy 

testamentu sprowadza się przede wszyst-

kim do często wyrażanej w piśmiennictwie 

krytyki formy testamentu ustnego, która 

może być nadużywana w praktyce36. Wąt-

pliwości wzbudza obecnie zasadność utrzy-

mania instytucji testamentu alograficznego 

i podróżnego37. 

V. POZYCJA PRAWNA 

SPADKOBIERCY 

Instytucję stwierdzenia nabycia spadku 

proponuje się zastąpić lub uzupełnić tzw. 

poświadczeniem dziedziczenia wydawa-

nym przez notariusza. W projekcie ustawy 

przygotowanym przez Centrum Naukowe 

Notariatu dokument taki nazywa się „po-

świadczeniem dziedziczenia” lub „certyfi-

katem spadkowym”38. W tym kontekście 

należy mieć na uwadze instytucję euro-

pejskiego świadectwa spadkowego, której 
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39 K. Grzybczyk, M. Szpunar, op. cit., s. 46. 
40 Występuje ono w prawie holenderskim – zob. A. L. G. A. Stille, op. cit., s. 601.
41 Tak również K. Grzybczyk, M. Szpunar, op. cit., s. 53.
42 K. Grzybczyk, M. Szpunar, op. cit., s. 53. 
43 K. Grzybczyk, M. Szpunar, op. cit., s. 53-57.
44 A. L. G. A. Stille, op. cit., s. 599. 
45 M. Kłos, Wspólność majątku spadkowego, Warszawa, 2004, s. 168.

wprowadzenie wzmogłoby potrzebę zmian 

w prawie polskim39. Instytucja poświad-

czenia dziedziczenia jest pożądana, ponie-

waż sprzyjałaby łatwiejszemu i szybszemu 

uzyskaniu przez spadkobierców dokumen-

tu potwierdzającego prawo do spadku a 

równocześnie odciążałaby sądy40. Rodzi się 

jednak kluczowe pytanie, czy byłaby tańsza 

dla spadkobierców od obecnej a tym sa-

mym, czy zyskałaby społeczną akceptację41. 

Niezależnie od tego zastrzeżenia pojawiają 

się kolejne, czy nowa instytucja powinna 

występować obok dotychczasowej jako al-

ternatywna wobec niej? W związku z re-

formą w rozpatrywanym zakresie rodzi się 

konieczność wprowadzenia nowych insty-

tucji np. centralnego rejestru poświadczeń 

dziedziczenia prowadzonego przez sądy42. 

To z kolei każe zapytać, czy wydawanie po-

świadczeń dziedziczenia przez notariuszy, 

przy równoczesnym prowadzeniu rejestru 

przez sądy przyniosłoby oczekiwane korzy-

ści, czy system współtworzony przez nota-

riat i sądy powszechne byłby efektywny? 

Wydaje się, że należy przyjąć jednoznacz-

ne rozstrzygnięcie zakładające, że organ 

(sąd, notariat) uprawniony do wydawania 

stosownych dokumentów powinien prowa-

dzić równocześnie ich ogólnopolski rejestr. 

Kolejna kwestia dotyczy charakteru nota-

rialnego poświadczenia dziedziczenia, jego 

zmiany, czy uchylenia43. Postawione pytania 

świadczą o tym, że wprowadzenie alterna-

tywnego wobec obowiązującego rozwiąza-

nia, wymaga jeszcze szczegółowych analiz. 

Propozycja wprowadzenia do nowego ko-

deksu cywilnego obecnie nie występującego 

podstawienia powierniczego (art. 964 KC) 

rodzi pytanie, czy zmianie tej nie powinna 

towarzyszyć zmiana przepisów o powołaniu 

spadkobiercy pod warunkiem lub z zastrze-

żeniem terminu (art. 962 KC). W związku z 

podstawieniem powierniczym postawiono 

również trafne pytanie o jego praktyczną 

przydatność w prawie polskim44. 

Regulacja dotycząca wspólności majątku 

spadkowego w prawie polskim nie opiera 

się ani na modelu wspólności ułamkowej 

ani wspólności łącznej lecz łączy oba45. Ten 

pośredni model został jednak uregulowany 

przez odesłanie do przepisów o współwła-

sności w częściach ułamkowych (art. 1035 

w zw. z art. 195-221 KC). Ta lakoniczność 

regulacji jest krytykowana. Nie rozstrzy-

gnięte pozostają bowiem kwestie dotyczą-

ce: wierzytelności podzielnej wchodzącej w 

skład spadku, konstrukcji art. 1036 KC (zob. 

art. 1036 w zw. z art. 198 KC oraz art. 1051 

KC), surogacji przedmiotów utraconych ze 

spadku, oraz tego czy pożytki i dochody z 
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46 Z. Radwański, op. cit., s. 195; W. Kurowski, Stosunki między współspadkobiercami przed działem spadku – uwagi de lege 

ferenda, „Rejent”, 2006, nr 2, s. 137 nn. Zob. szerzej M. Kłos, op. cit., s. 17 nn, 168-169.
47 Zob. W. Schlüter, op. cit., s. 233; A. L. G. A. Stille, op. cit., s. 600.
48 Z. Radwański, op. cit., s. 195; J. Pietrzykowski, op. cit., s. 256. 
49 J. Pietrzykowski, op. cit., s. 255.
50 Z. Radwański, op. cit., s. 192. Sceptycznie M.A. Zacharasiewicz, Zachowek, czy rezerwa? Głos w dyskusji nad potrzebami 

i kierunkami zmian polskiego prawa spadkowego, „Rejent”, 2006, nr 2, s. 196.
51 A. L. G. A. Stille, op. cit., s. 598. Polskie rozwiązania dotyczące zakresu podmiotowego za optymalne uznaje M. A. Zacha-

rasiewicz, op. cit., s. 202.

przedmiotów należących do spadku wcho-

dzą w jego skład, czy przypadają spadko-

biercom zgodnie z art. 207 KC. Pojawił się 

postulat rezygnacji z odesłania do przepi-

sów o współwłasności na rzecz wyraźnego 

uregulowania w prawie spadkowym wspól-

ności spadku przy utrzymaniu samej kon-

strukcji współwłasności różniącej się od 

wspólności ułamkowej i łącznej46. Unormo-

waniu miałyby podlegać następujące kwe-

stie: wyłączenie stosowania art. 379 § 1 KC 

w odniesieniu do wierzytelności podziel-

nych, wprowadzenie instytucji surogacji w 

majątku spadkowym, wyłączenie ze wspól-

ności spadku pożytków i przychodów po-

chodzących z przedmiotów należących do 

spadku. Z proponowanym rozwiązaniem 

kontrastują te przyjęte w obcych systemach 

prawnych, które opierają się na modelu 

wspólności łącznej47.

Modernizacja przepisów o odpowie-

dzialności za długi spadkowe trafnie za-

kłada wprowadzenie instytucji zwołania 

wierzycieli spadkowych48. Będzie ona za-

bezpieczać spadkobiercę przed niebezpie-

czeństwem spłaty tych długów, o których 

nie wiedział lub nie mógł wiedzieć w mo-

mencie przyjęcia spadku. 

W przepisach o zachowku ukryty jest 

spór między swobodą testowania a jej 

ograniczeniem podyktowanym m.in. po-

trzebą ochrony najbliższych członków ro-

dziny przed niekorzystnymi rozrządzenia-

mi testatora. Podzielić należy propozycję 

utrzymanie zachowku, a nie zastępowa-

nia jej systemem rezerwy49. Jednocze-

śnie słusznie postuluje się wzmocnienie 

ostatniej woli testatora przez uzależnie-

nie roszczeń o zachowek najbliższych 

członków rodziny od stanu niedostatku i 

braku możliwości zarobkowych uprawnio-

nego. Propozycja ta wywołała także ne-

gatywne oceny50. W podobnym kierunku 

ewoluowało jednak prawo holenderskie, 

w którym dokonano redukcji podmiotów 

uprawnionych do zachowku, którymi po-

zostają jedynie zstępni51. 
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dziedziczenia z mocy ustawy, zmiana kolej-

ności dziedziczenia, utrzymanie aktualnej 

pozycji współmałżonka dziedziczącego w 

zbiegu ze zstępnymi oraz wydłużenie ter-

minu, w którym może on pozostawać w 

mieszkaniu. 

Wątpliwości wzbudza umowa darowizny 

mortis causa. Przeciwko wprowadzeniu testa-

mentu wspólnego przemawiają liczne argu-

menty. Pożądaną instytucją jest natomiast 

tzw. testament działowy. Przyczyną uzasad-

niającą wprowadzenie rejestru testamentów 

jest zjawisko przemieszczania się ludności. 

Instytucja poświadczenia dziedziczenia wy-

dawana przez notariuszy jest pożądana.

Postulat utrzymania modelu współwła-

sności spadku jest dyskusyjny. Podzielić 

natomiast należy propozycję utrzymanie 

zachowku, a nie zastępowania jej systemem 

rezerwy.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Vorschläge für Gesamtreform des Erb-

rechts wurde in Zielona księga. Optymalna 

wizja kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej 

Polskiej, Warszawa, 2006, pod redakcją Z. 

Radwańskiego gegeben. In der Diskussion 

wurde bestimmt, dass die Grundprinzipien: ge-

setzliche Erbfolge, Pflichtteilrecht, Testierfrei-

heit etc. erhalten bleiben soll. Die Überlegungen 

konzentrieren sich vielmehr darauf, wie die In-

stitute des Erbrechts im einzelnem ausgestaltet 

und in ihrem Verhältnis zueinander bestimmt 

werden sollen. Dazu gehörte etwa, die gesetz-

liche Erbfolge der Verwandten, das gesetzliche 

Erbrecht Ehegatten, die Erbunwürdigkeit, das 

gemeinschaftliche Testament, der Erbvertrag, 

der Erbschein, die Miterbgemeinschaft und 

das Pflichtteilrecht. Nach Meinung des Autors 

sollen nicht alle Vorschläge akzeptiert werden, 

zum Beispiel das gemeinschaftliche Testament. 

Der Autor weist auf die Probleme, die mit der 

Einführung dieses Testament verbunden sein 

könnten. Es handelt sich zum Beispiel um die 

Widerrufsmöglichkeit. Trotzdem wurde es an-

gemerkt, dass die Modernisierung des polni-

sches Erbrechts nötig ist. Viele Vorschläge sind 

sehr interessant. 

Nota o autorze:

dr Piotr Zakrzewski adiunkt, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, I Katedra Prawa 

Cywilnego, kontakt e-mail: piotz111@interia.pl. Główne zainteresowania dotyczą prawa 

cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółdzielczego.
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WPROWADZENIE

Problem wysypisk śmieci ma charakter 

nie tylko ekologiczny, ale również społecz-

ny. Współcześnie funkcjonujące siedliska 

ludzkie nie są w stanie poradzić sobie z 

nadmierną produkcją odpadów. Społeczne 

kampanie na rzecz segregacji śmieci, recy-

klingu czy ograniczania tejże produkcji z 

pewnością mają olbrzymi walor edukacyj-

ny i w przyszłości przyniosą oczekiwane 

rezultaty. Niemniej, władza lokalna już za-

wsze będzie musiała mierzyć się z proble-

mem wyznaczenia odpowiedniego miejsca 

na składowanie ubocznych skutków roz-

wijającej się cywilizacji. Znalezienie takiej 

lokalizacji bardzo często budzi sprzeciwy 

mieszkańców. Nawet największe osiągnię-

cia techniki nie zmienią faktu, iż w otocze-

niu znajdującym się wokół wysypiska może 

panować dokuczliwy fetor czy hałas. Długo 

panującą formą zadośćuczynienia miesz-

kańcom była wypłata przez podmiot prowa-

dzący składowisko rekompensaty na rzecz 

gminy, na której terenie ono się znajduje. 

Wraz z wprowadzeniem nowych opłat śro-

dowiskowych, ważność tych umów okazała 

się sporna. W celu ustalenia, czy zawieranie 

tychże umów po nowelizacji prawa ochrony 

środowiska rodzi odpowiedzialność z tytu-

łu art. 585 Kodeksu spółek handlowych1, 

należy rozpatrzeć następujące aspekty: 

ocena miernika staranności, status opłat 

środowiskowych w aktualnym porządku 

prawnym, cel gospodarowania komunalne-

go oraz czynniki ekonomiczne.

OBOWIĄZEK DOCHOWANIA 

NALEŻYTEJ STARANNOŚCI

Miernik staranności należy do fundamen-

talnych elementów oceny subiektywnej stro-

Dr Katarzyna Maćkowska

Umowa o rekompensatę
za uciążliwości składowiska odpadów
w kontekście art. 585 Kodeksu spółek handlowych

An agreement of recompensation
for side effects of dumps in connection
to the section 585 of commercial code
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ny zachowania sprawcy zarówno na gruncie 

odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i 

deliktowej), jak i karnej. Problematyka winy 

w przestępstwach działania na szkodę spółek 

wkracza w kwestię działania wyrządzającego 

szkodę. W rezultacie, materii tej nie da się 

rozpatrywać wyłącznie w kategoriach subiek-

tywnych, ale również w kontekście mechani-

zmów określających stronę przedmiotową2. 

Współcześnie zrezygnowano z przedwo-

jennego paradygmatu sumiennego kupca, 

wprowadzając na tle kodeksu spółek han-

dlowych z 2001 r. wzorzec staranności wy-

nikający z zawodowego charakteru prowa-

dzonej działalności. Niemniej, wypracowane 

na gruncie wcześniej obowiązujących prze-

pisów prawnych kryteria, pozostały aktual-

ne. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjne-

go w Katowicach3 „staranność sumiennego 

kupca powinna uwzględniać przewidywanie 

skutków założonych działań, podejmowanie 

dostępnych środków faktycznych lub praw-

nych w celu wywiązania się z zobowiązania, 

wykazywanie zapobiegliwości, sumienności, 

ostrożności i dbałości dla osiągnięcia rezulta-

tu zgodnego z interesami spółki. Jak podkre-

ślił J. Duży: „w doktrynie niemieckiej wskazu-

je się, że wymagań dotyczących obowiązku 

staranności nie określa się według jednolite-

go wzorca, lecz według rodzaju i wielkości 

przedsiębiorstwa, liczby zatrudnionych, ko-

niunktury, stosunków czasowych, szczegól-

nych zadań danych osób. Pod pojęciem sta-

ranności rzetelnego i sumiennego podmiotu 

prowadzącego działalność rozumie się tam 

staranność, jaką powinien zachować pro-

wadzący czynności, który kieruje przedsię-

biorstwem określonego rodzaju i określonej 

wielkości, na własną odpowiedzialność(...). 

Ogólnie można stwierdzić, że staranność ta 

powinna być co najmniej taka sama, jak przy 

działaniach podejmowanych we własnych 

interesach osób, których odpowiedzialność 

jest rozpatrywana.”4. Przy ewaluacji staran-

ności nieodzowne jest uwzględnienie zasad 

dobrych obyczajów, a zatem uczciwości w 

wykonywaniu kompetencji określanej przez 

społeczne odczucie moralnie poprawne-

go postępowania. W efekcie, naruszenie 

zasad dobrych obyczajów tożsame będzie 

z działaniem godzącym w interesy spółki. 

W piśmiennictwie zachowanie ostrożności 

obejmuje m.in. znajomość procesów organi-

zacyjnych, finansowych, kierowania zasoba-

mi ludzkimi czy znajomość obowiązującego 

prawa. Obecnie treść powołanych mierników 

wypełniają szczegółowe reguły corporate go-

vernance. Należą do nich:

– zasada uczciwych intencji i nienaduży-

wania uprawnień – wykonywanie praw i 

korzystanie z instytucji prawnych powin-

no opierać się na uczciwych intencjach 
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(dobrej wierze) i nie może wykraczać po-

za cel i gospodarcze uzasadnienie praw 

korporacyjnych

– zarząd dba o przejrzystość i efektyw-

ność systemu zarządzania spółką oraz 

prowadzenie jej spraw zgodnie z prze-

pisami prawa i dobrą praktyką

– członek zarządu powinien zachowywać 

pełną lojalność wobec spółki i uchylać 

się od działań, które mogłyby prowadzić 

wyłącznie do realizacji własnych korzy-

ści materialnych; w przypadku uzyska-

nia informacji o możliwości dokonania 

inwestycji lub innej korzystnej transak-

cji dotyczącej przedmiotu działalności 

spółki, członek zarządu powinien przed-

stawić zarządowi bezzwłocznie taką in-

formację w celu możliwości rozważenia 

jej wykorzystania przez spółkę

– członkowie zarządu mogą rozdzielić mię-

dzy siebie obowiązki w taki sposób, aby 

każdy z nich, ponosił odpowiedzialność 

za określoną sferę działalności spółki, 

nie powinno to jednak mieć negatyw-

nego wpływu na efektywność i kolegial-

ność zarządzania sprawami spółki5 

Podług art. 16 Konstytucji celem samo-

rządu terytorialnego jest udział w spra-

wowaniu władzy publicznej. Art. 166 Kon-

stytucji wyraża te zadania w zaspokajaniu 

potrzeb wspólnot lokalnych i regionalnych, 

w tym zadania użyteczności publicznej. 

Owe cele mogą być realizowane poprzez 

spółki prawa handlowego, których specy-

fika ma zarówno charakter przedmioto-

wy – wynikający z zadań samorządu oraz 

funkcjonalny – determinowany interesem 

publicznym. Z uwagi na to, iż pojęcie „za-

rządzania mieniem komunalnym” jest poję-

ciem szerszym od „prowadzenia działalno-

ści gospodarczej”, specyficzna będzie też 

treść zasady szczególnej staranności wią-

żącej funkcjonariuszy samorządowych oraz 

członków organów spółek komunalnych. W 

tym przypadku miernik staranności warun-

kowany jest następującymi kryteriami:

– istotą

– celem

– zadaniami jednostki samorządu teryto-

rialnego

– wyrażanymi w prawnie dopuszczalnych 

formach potrzebami wspólnoty samo-

rządowej6 

Należy zdecydowanie zaakcentować, iż 

obowiązki dołożenia szczególnej staranno-

ści przy zarządzaniu mieniem komunalnym 

i jego ochrony nie wykluczają podejmowa-

nia czynności posiadających cechę ryzyka 

gospodarczego.

Jak wynika z powyższego, organ zawiera-

jący umowę o rekompensatę za uciążliwość 

środowiska musi przede wszystkim wła-

ściwie rozpoznać, czy istnieje konieczność 

zawiązania takiego stosunku obligacyjnego. 
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Powinien zatem wykazać się znajomością 

okoliczności obiektywnych przedmioto-

wo i następnie sformułować adekwatną do 

istniejącego stanu faktycznego i prawnego 

treść umowy, zwłaszcza w aspekcie ustale-

nia kwoty rekompensaty. Niewywiązanie się 

wszakże z obowiązku przestrzegania zasa-

dami staranności i dobrych obyczajów może 

okazać się jednoznaczne z niedbalstwem w 

urzędowaniu, co porównuje się do prze-

kroczenia reguł ostrożności. W doktrynie 

traktuje się to jako kategorię przedmiotową 

oznaczającą złą jakość wykonywanej pracy7.

OPŁATY ŚRODOWISKOWE

1 października 2001 r. weszły w życie 

nowe przepisy zawarte w ustawie Prawo 

ochrony środowiska8 oraz ustawie o od-

padach, uchwalone 27 kwietnia 2001 r. 

Wówczas weszły także w życie przepisy 

zmieniające ustawę z 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. Tworzą one pewną konstytucję 

całego systemu przepisów regulujących 

ochronę środowiska w Polsce – począwszy 

od praw i obowiązków podmiotów korzy-

stających ze środowiska, poprzez wymogi 

administracyjne związane z korzystaniem 

ze środowiska, aż do zasady odpowiedzial-

ności cywilnej, karnej i administracyjnej za 

naruszenie przepisów ustawy9.

Poprzez pojęcie ochrony środowiska 

ustawodawca rozumie: podjęcie lub zanie-

chanie działań umożliwiające zachowanie 

lub przywracanie równowagi przyrodniczej; 

ochrona ta polega w szczególności na:

– racjonalnym kształtowaniu środowiska i go-

spodarowaniu zasobami środowiska zgod-

nie z zasadą zrównoważonego rozwoju

– przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom

– przywracaniu elementów przyrodniczych 

do stanu właściwego (art. 3 pkt. 13 Poś).

Jednym ze środków finansowo-prawnych 

ochrony środowiska są opłaty za korzysta-

nie z niego (art. 272 pkt.1 Poś). Ponoszone 

są one za:

– wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

– wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi

– pobór wód

– składowanie odpadów (art. 278 ust.1 Poś).

Opłaty za korzystanie ze środowiska 

podmiot korzystający wnosi na rachunek 

urzędu marszałkowskiego właściwego ze 

względu na miejsce korzystania ze środo-

wiska (art. 277 ust.1 Poś). Stanowią one 

przychody Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, funduszy 

wojewódzkich, powiatowych oraz gmin-

nych (art. 400, 401 Poś). Przeznacza się je 

na finansowanie ochrony środowiska i go-

spodarki wodnej w celu realizacji zasady 

zrównoważonego rozwoju i polityki ekolo-

gicznej państwa oraz na współfinansowanie 

projektów inwestycyjnych, kosztów opera-
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cyjnych i działań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z Unii Europejskiej 

niepodlegających zwrotowi (art. 405 Poś). 

Obecnie autorzy komentarzy do usta-

wy Prawo ochrony środowiska wyrażają 

stanowisko, iż wpływy z tytułu opłat i kar 

pieniężnych za korzystanie ze środowiska 

przypadają tym gminnym i powiatowym 

funduszom, na terenie których gmin i po-

wiatów odbywało się korzystanie ze środo-

wiska. Jak zauważył K. Gruszecki: „Emisja 

do środowiska nie zna jednak granic admini-

stracyjnych, w związku z czym, w wielu wy-

padkach może pojawić się sytuacja, w której 

cała uciążliwa działalność jest prowadzona 

np. na terenie jednej gminy, ale wylot ście-

ków lub składowanie odpadów następuje na 

terenie innej gminy. Konsekwencją takiego 

stanu mogą być duże różnice we wpływach 

otrzymywanych przez poszczególne gmin-

ne i powiatowe fundusze ochrony środowi-

ska. Pragnąc zniwelować takie dyspropor-

cje, ustawodawca w art. 404 ust. 1 ustawy 

wprowadził rozwiązanie, zgodnie z którym 

zarówno gminy, jak i powiaty, których przy-

chody przekraczają pewien określony w tym 

przepisie poziom, powinny przekazać nad-

wyżki na rzecz wojewódzkich funduszy.”10

Opłaty środowiskowe są zatem tym 

instrumentem prawnym, który ilustruje 

współczesny trend do podejmowania wspól-

nych działań w celu ochrony środowiska 

naturalnego. Jest swoistym ryczałtem po-

bieranym od tych podmiotów, których dzia-

łalność prowadzi do negatywnych skutków 

przyrodniczych. Co więcej, dysponowanie 

zgromadzonymi w ten sposób środkami 

finansowymi ukieunkowane zostało przez 

ustawodawcę na wprowadzanie w życie pro-

jektów natury ekologicznej. Zważywszy na 

owe cele, wydaje się, iż po wprowadzeniu w 

życie opłat środowiskowych, potrzeba za-

wierania dodatkowych umów o rekompen-

satę za uciążliwości stanęła pod znakiem 

zapytania. Niemniej, trzeba zaznaczyć, iż z 

nowego Poś nie wynika expressis verbis zakaz 

dokonywania czynności tego rodzaju.

ROLA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawa o gospo-

darce komunalnej określa zasady i formy go-

spodarki komunalnej jednostek samorządu 

terytorialnego, polegające na wykonywaniu 

przez te jednostki zadań własnych w celu 

zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólno-

ty samorządowej. Gospodarka komunalna 

obejmuje w szczególności zadania o cha-

rakterze użyteczności publicznej, których 

celem jest bieżące i nieprzerwane zaspoka-

janie zbiorowych potrzeb ludności w drodze 

świadczenia usług powszechnie dostępnych 

(ust. 2). Gospodarka komunalna może być 

prowadzona przez jednostki samorządu te-

rytorialnego w formie zakładu budżetowego 

lub spółki prawa handlowego (art. 2). 

W piśmiennictwie do katalogu cech 

działalności gospodarczej jednostek samo-

rządu terytorialnego zalicza się:
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– nie jest ona realizowana w warunkach 

wolności gospodarczej

– zakres przedmiotowy działalności go-

spodarczej wyznaczają zadania publicz-

ne nałożone na poszczególne jednostki 

samorządu terytorialnego

– nie jest to działalność ukierunkowana na 

osiągnięcie zysku

– działalność ta nakierowana jest na za-

spokajanie gospodarczych potrzeb 

wspólnoty lokalnej lub regionalnej

– przedmiotem tej działalności w zasad-

niczej części jest świadczenie usług pu-

blicznych, nie można jednak wykluczyć 

działalności wytwórczej, budowlanej czy 

handlowej, o ile mieści się ona w zada-

niach gminy, powiatu czy województwa 

samorządowego

– nie zawsze będzie prowadzona na rachu-

nek jednostki samorządu terytorialnego 

(czasami na rachunek samodzielnych 

podmiotów gospodarczych)

– uczestnictwo samorządu w obrocie go-

spodarczym ma charakter szczególny, 

gdyż „produkty” takiej działalności nie 

trafiają na rynek, ale są skierowane do 

skonkretyzowanego odbiorcy11 

W kontekście ważności umów o rekom-

pensatę i ewentualnej odpowiedzialności 

podmiotów ją zawierających na podstawie 

art. 585 k.s.h., gospodarowanie komunalne 

ma fundamentalne znaczenie. Jak już zosta-

ło wyżej wspomniane, zadaniem umowy o 

rekompensatę jest łagodzenie sporów spo-

łecznych powstających na tle usytuowania 

składowiska. Powszechnie występującym 

mechanizmem okazywania niezadowolenia 

przez mieszkańców terenów położonych 

wokół wysypiska jest jego blokada. Blokady 

składowiska, a więc w pewnym stopniu jego 

tymczasowe zamknięcie, może spowodo-

wać straty dwojakiego rodzaju. W aspekcie 

ekonomicznym – zmniejszenie przychodu z 

tytułu składowania odpadów, czego z uwagi 

na kontekst hipotetyczny nie da się wyliczyć 

(zależy to od rodzaju odpadów, czasu trwa-

nia blokad). Z drugiej zaś strony może wła-

śnie przeszkodzić w realizacji celu gospodar-

ki komunalnej, a mianowicie nieprzerwanego 

zaspokojenia zbiorowych potrzeb ludności 

w drodze świadczenia usług powszechnie 

dostępnych. Nie wolno ponadto zapominać 

o ewentualnym zagrożeniu epidemiologicz-

nym. Oczywiście wypada podnieść w tym 

miejscu argument, iż opłata środowiskowa 

ma spełniać podobną rolę i w związku z tym, 

iż jej dokonywanie jest na mocy ustawy obli-

gatoryjne, sens dodatkowych umów o rekom-

pensatę można poddać w wątpliwość. Wydaje 

się jednak, iż często w opinii lokalnej spo-

łeczności umowa o rekompensatę, płacona w 

konkretnej sytuacji i zasilająca konkretny bu-

dżet gminy ma o wiele bardziej przekonujący 

walor, aniżeli powszechnie uiszczane opłaty 

środowiskowe. W przypadku wystąpienia lub 

ryzyka pojawienia się poważnych nacisków 

sytuacyjnych, umowa o rekompensatę może 
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okazać się niezbędna dla nieprzerwanego za-

spokajania potrzeb społecznych i tym samym 

realizacji celów gospodarki komunalnej.

ZNACZENIE CZYNNIKÓW 

EKONOMICZNYCH

Należy uznać, że przestępstwo z art. 

585 k.s.h. ma charakter materialny12. Nara-

żenie zatem na niebezpieczeństwo musi być 

konkretne, realne, przy dużym prawdopo-

dobieństwie nastąpienia skutku ujemnego. 

w momencie podpisania umowy o wypła-

tę rekompensaty musi ujawnić się ryzyko 

narażenia spółki na niebezpieczeństwo 

wystąpienia szkody, zarówno w wymiarze 

damnum emergens, jak i lucrum cessans.

Ryzyko zaistnienia szkody albo też jej 

ewentualną wysokość szacuje się w tym przy-

padku przy użyciu metod ekonomicznych. 

Przykładowo, na kanwie rachunku zysków i 

strat13 podmiotu prowadzącego składowisko 

odpadów można obliczyć wskaźniki rentow-

ności obrotu, w tym: rentowności sprzedaży, 

rentowności operacyjnej, rentowności z dzia-

łalności gospodarczej, rentowności brutto, 

rentowności netto, rentowności brutto kosz-

tów, rentowności netto kosztów. W dalszej 

kolejności powinno dokonać się analizy ro-

dzajowej kosztów, a zatem zbadać, jak znacz-

ny był udział opłaty za rekompensatę na tle 

pozostałych kosztów, takich jak: amortyza-

cja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, 

podatki, wynagrodzenia, ubezpieczenia spo-

łeczne, czy pozostałe koszty operacyjne oraz 

finansowe. Interpretacja uzyskanych wyników 

pozwoli ocenić, czy wypłata rekompensaty 

była sprzeczna z ekonomicznym interesem 

spółki. Trzeba przy tym jednakże pamiętać, 

iż funkcjonowanie spółek handlowych prowa-

dzących składowiska odpadów ma zasadniczo 

na celu działalność o znaczeniu użyteczności 

publicznej. Należy zatem przyjąć, iż spółki te 

powstają w celach gospodarczych niemają-

cych charakteru zarobkowego (non for profit). 

Rzecz jasna, nie mogą one przynosić strat. 

Nie jest to wszakże tożsame z wyłącznym 

ukierunkowaniem na osiąganie zysku. 

Podczas podejmowania decyzji o zawar-

ciu umowy o rekompensatę należy rozwa-

żyć, czy grożąca blokada składowiska nie 

przyniesie więcej strat, niż wypłata samego 

świadczenia.

Reasumując, zawarcie umowy o rekom-

pensatę musi znaleźć swoje ekonomiczne 

i faktyczne uzasadnienie. Wypłata rekom-

pensaty nie może skutkować realnym za-

grożeniem dla interesów majątkowych oraz 

niemajątkowych spółki. 

PODSUMOWANIE

Umowa o rekompensata za uciążliwo-

ści związane ze składowaniem odpadów, 
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zawierana pomiędzy podmiotami prowa-

dzącymi składowisko a organami gmin, 

na terenie których ono się znajduje przez 

długi czas stanowiła jedyny instrument 

prawny, dzięki któremu można było łago-

dzić społeczne sprzeciwy. Wprowadzenie 

nowych opłat środowiskowych ponoszo-

nych za wprowadzanie gazów lub pyłów 

do powietrza, wprowadzanie ścieków do 

wód lub ziemi, pobór wód czy też właśnie 

za składowanie odpadów podważyło sens 

zawierania umów o rekompensatę. Z uwa-

gi na administracyjno-prawny charakter te-

go pieniężnego obowiązku, wydaje się, iż 

uprawnienia do wejścia w analizowany sto-

sunek obligacyjny nie da się wyprowadzić 

z panującej na gruncie norm prawa prywat-

nego zasady swobody umów. Nie zmienia 

to wszakże faktu, iż ustawodawca nigdzie 

nie sformułował wyraźnego zakazu zawie-

rania umów o rekompensatę. Samo zaś jej 

zawarcie nie może być podstawą do pono-

szenia odpowiedzialności karnej w związku 

z działaniem na szkodę spółki prowadzącej 

składowisko i będącej jedną ze stron spor-

nego stosunku zobowiązaniowego. Spółka 

może natomiast odpowiadać w ten sposób, 

jeśli jej zarząd nie dochowa należytej sta-

ranności podczas zawierania umowy, w 

rezultacie czego zaistnieje uszczerbek w 

majątku spółki.
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SŁOWA KLUCZOWE

Umowa o rekompensatę, opłata środo-

wiskowa, należyta staranność, gospodarka 

komunalna.

STRESZCZENIE

Problem wysypisk śmieci ma charakter 

nie tylko ekologiczny, ale również społecz-

ny. Współcześnie funkcjonujące siedliska 

ludzkie nie są w stanie poradzić sobie z 

nadmierną produkcją odpadów. Społeczne 

kampanie na rzecz segregacji śmieci, recy-

klingu czy ograniczania tejże produkcji z 

pewnością mają olbrzymi walor edukacyj-

ny i w przyszłości przyniosą oczekiwane 

rezultaty. Niemniej, władza lokalna już za-

wsze będzie musiała mierzyć się z proble-

mem wyznaczenia odpowiedniego miejsca 

na składowanie ubocznych skutków roz-
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wijającej się cywilizacji. Znalezienie takiej 

lokalizacji bardzo często budzi sprzeciwy 

mieszkańców. Nawet największe osiągnię-

cia techniki nie zmienią faktu, iż w otocze-

niu znajdującym się wokół wysypiska może 

panować dokuczliwy fetor czy hałas. Długo 

panującą formą zadośćuczynienia miesz-

kańcom była wypłata przez podmiot prowa-

dzący składowisko rekompensaty na rzecz 

gminy, na której terenie znajduje się skła-

dowisko. Wraz z wprowadzeniem nowych 

opłat środowiskowych, ważność tych umów 

okazała się sporna. Prawidłowość ich zawie-

rania pod kątem odpowiedzialności karnej 

należy oceniać w aspekcie dochowania na-

leżytej staranności, zadań gospodarki ko-

munalnej, znaczenia opłat środowiskowych 

i zaistnienia ewentualnej szkody w majątku 

spółki prawa handlowego prowadzącej skła-

dowisko odpadów.

Wprowadzenie nowych opłat środowi-

skowych ponoszonych za wprowadzanie 

gazów lub pyłów do powietrza, wprowadza-

nie ścieków do wód lub ziemi, pobór wód 

czy też właśnie za składowanie odpadów 

podważyło sens zawierania umów o rekom-

pensatę. Z uwagi na administracyjno-praw-

ny charakter tego pieniężnego obowiązku, 

wydaje się, iż uprawnienia do wejścia w 

analizowany stosunek obligacyjny nie da się 

wyprowadzić z panującej na gruncie norm 

prawa prywatnego zasady swobody umów. 

Nie zmienia to wszakże faktu, iż ustawo-

dawca nigdzie nie sformułował wyraźnego 

zakazu zawierania umów o rekompensatę. 

Samo zaś jej zawarcie nie może być pod-

stawą do ponoszenia odpowiedzialności 

karnej w związku z działaniem na szkodę 

spółki prowadzącej składowisko i będą-

cej jedną ze stron spornego stosunku zo-

bowiązaniowego. Spółka może natomiast 

odpowiadać w ten sposób, jeśli jej zarząd 

nie dochowa należytej staranności podczas 

zawierania umowy, w rezultacie czego za-

istnieje uszczerbek w majątku spółki.

SUMMARY

This article involves the question of valid-

ity and legality of recompensation for side 

effects of dumps. To recognize the above 

problem in a proper manner, the following 

aspects should be considered: environmental 

contracts, communal economy and economic 

factors in order to decide whether the dam-

age in a corporate’s asset has appeared. Then 

one can decide if there are any grounds to in-

troduce a criminal proceeding in connection 

to the section 585 of commercial code.
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I. UWAGI WSTĘPNE

Nadużywanie alkoholu jest jedną z 

najczęstszych przyczyn rozkładu pożycia 

małżeńskiego. Przeciętnie 23 % rozwodów 

jest wynikiem nałogowego alkoholizmu 

pozwanego1. Interesujące jest, że taki sam 

procent rozwodów był spowodowany alko-

holizmem np. w latach 60. i 70., podczas 

gdy statystyki dotyczące liczby rozwodów 

związanych z innymi przyczynami uległy 

zmianie2. Pomimo to orzeczenia Sądu 

Najwyższego, dotyczące alkoholizmu ja-

ko przyczyny rozkładu pożycia należą do 

rzadkości. Związane jest to z jego licz-

nymi negatywnymi następstwami, które 

powodują pewne zatarcie przyczyny pier-

wotnej. Należy w związku z tym postawić 

pytanie o to, czym jest sam alkoholizm, w 

jaki sposób wpływa na relacje pomiędzy 

małżonkami i jak kształtuje stosunki mał-

żonków z dziećmi. 

II. DZISIEJSZE ROZUMIENIE 

ALKOHOLIZMU

Skutkiem nadużywania alkoholu jest 

najczęściej naganne traktowanie rodziny, 

które przejawia się w agresji, zniewagach, 

ciężkich pobiciach, zaniedbywaniu rodziny 

czy zdradach małżeńskich3. Alkoholik w 

miarę postępowania nałogu wykazuje coraz 

mniejsze zainteresowanie sytuacją bytową 

założonej przez siebie rodziny. 

Jeżeli znane są skutki nadużywania czy 

uzależnienia od alkoholu, należy również 

postawić pytanie o samą przyczynę. Jeżeli 

przyjmuje się, że alkoholizm jest chorobą, 

czy zasadne jest traktowanie go jako zawi-

nionej przyczyny rozkładu pożycia? I czy 

żądanie w takim wypadku rozwodu nie jest 

sprzeczne z obowiązkiem wzajemnej pomo-

cy ciążącym na małżonkach, a samo orzecze-

nie rozwodu z zasadami współżycia społecz-

nego? Co decyduje o specyfice tej choroby?

Mgr Agnieszka Ogrodnik

Alkoholizm
jako przyczyna rozwodu
Alcoholism as a reason of divorce
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Pierwsze próby ujmowania alkoholizmu 

jako choroby pojawiły się już w XVIII w. 

Zjawisko to zostało oficjalnie wpisane na 

listę chorób przez Światową Organizację 

Zdrowia w 1956 r.4. Uzależnienie alkoho-

lowe oznacza jego spożywanie w sposób 

powodujący negatywne, w dalszych fazach 

destrukcyjne, konsekwencje dla pijącego i 

dla jego środowiska5. Podkreśla się, że jest 

to choroba niszcząca człowieka we wszyst-

kich aspektach jego osobowości.

Istotne jest, że większość ludzi pije alko-

hol w sposób kontrolowany, nie popadając w 

uzależnienie. Uzależnia się jedynie 10 – 15 % 

spośród nich6. Dlaczego tak się dzieje? Istnieją 

różne teorie dotyczące przyczyn alkoholizmu. 

Najczęściej są one analizowane w aspekcie bio-

logicznym, psychologicznym, socjologicznym i 

duchowym. Według teorii biologicznego uwa-

runkowania uzależnienia do czynników sprzy-

jających rozwojowi uzależnienia należy kon-

strukcja biologiczna danej osoby. Biologiczne 

czynniki genetyczne odgrywają pewną rolę w 

powstawaniu uzależnień. Wśród teorii psycho-

logicznych można wyróżnić nurt psychoanali-

tyczny, behawiorystyczny, poznawczy oraz 

teorie osobowościowe. Społeczne uwarunko-

wania uzależnień związane są z relacjami w 

środowisku rodzinnym, koleżeńskim, oddzia-

ływaniem szkoły czy mass mediów. Czynniki 

duchowe związane są natomiast z niezaspo-

kojonymi potrzebami sensu życia, tęsknoty 

za czymś nieosiągalnym. Obecnie alkoholizm 

uważa się za chorobę o podłożu biologiczno – 

psychologiczno – społecznym 7.

Samo uzależnienie od alkoholu określa się 

jako chorobę zaprzeczeń, chorobę kontroli, 

chorobę podstępną i chorobę emocji. Jest 

to choroba zaprzeczeń, gdyż jej istotą jest 

myślenie magiczno – życzeniowe8. Wbrew 

licznym faktom i doświadczeniom alkoholik 

jest przekonany o swojej zdolności do kon-

trolowanego picia, koloryzuje wspomnienia 

alkoholowe i zapomina o jego przykrych 

konsekwencjach, zaprzecza i minimalizuje 

problem, usprawiedliwia siebie oraz obwinia 

o to innych9. Podkreśla się ponadto, że alko-

holizm jest – przede wszystkim – „chorobą 

kontroli” 10. Ta utrata kontroli przybiera dwie 

formy – sięgania po alkohol, pomimo obietnic 

składanych sobie i innym – i utraty kontroli 

nad ilością wypijanego alkoholu, gdy zacznie 

się pić (uzależniony nie potrafi wypić np. tyl-

ko jednego kieliszka)11. Alkoholik zazwyczaj 
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potrafi nie pić przez dłuższy czas, nie potrafi 

jednak pić ograniczonych ilości. Oprócz tego 

określa się tę chorobę jako: podstępną (gdyż 

bardzo łatwo, wręcz „niepostrzeżenie” moż-

na się uzależnić), postępującą, śmiertelną 

(decyduje o tym szereg schorzeń, powodo-

wanych przez alkohol, wyniszczenie organi-

zmu), ale nie beznadziejną (gdyż abstynencja 

zatrzymuje jej rozwój). Ważne jest także, że 

alkoholizm jest niejako chorobą emocji, gdyż 

sam alkohol obniża w organizmie produkcję 

endorfin, które ułatwiają znoszenie bólu i 

cierpienia, i pozwalają cieszyć się życiem. 

Wraz z rozwojem uzależnienia alkoholik zna 

tylko dwa stany: złości, gdy nie ma co wypić 

i radości, gdy może się spokojnie napić12. 

Jak już zaznaczono, alkoholizm jest jedną 

z najczęstszych przyczyn rozwodu. Pozosta-

je to niejako w sprzeczności z samym ujmo-

waniem tego problemu jako choroby. Jasne 

jest, że „choroba małżonka nie tylko nie 

wywołuje i nie powinna wywoływać trwa-

łego rozkładu pożycia małżeńskiego, lecz 

nakłada na drugiego małżonka obowiązek 

użycia wszelkich środków do przywrócenia 

choremu małżonkowi zdrowia i zdolności 

do spełniania obowiązków małżeńskich. 

Przeciwne tym zasadom postępowanie jest 

sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami 

moralności”13. Obowiązek wzajemnej po-

mocy został nałożony na małżonków wprost 

w przepisie kodeksu rodzinnego i opiekuń-

czego14 i ma on szczególne znaczenie w 

niepomyślnych okolicznościach życiowych, 

w szczególności takich jak właśnie choro-

ba. Najczęściej małżonek chory potrzebuje 

specjalnie troskliwej opieki i współczucia 

ze strony współmałżonka i porzucenie go 

w tej sytuacji spotyka się ze sprzeciwem 

moralnym ze strony społeczeństwa15. 

Należy zauważyć jednak, że alkoholizm 

przejawia się różnymi cechami szczególny-

mi w stosunku do innych chorób. Nie moż-

na zaprzeczyć, że w tym przypadku „chory” 

ma niezwykle istotny wpływ nie tylko na 

samo zachorowanie, ale i na przebieg cho-

roby. Nawet przy przyjęciu biologicznych 

uwarunkowań uzależnień, gdzie przyjmuje 

się, że do czynników sprzyjających uzależ-

nieniom należy konstrukcja biologiczna da-

nej osoby, zwraca się uwagę na to, że obec-

ność biochemicznego czynnika zwiększa 

jedynie prawdopodobieństwo wystąpienia 

uzależnienia, ale nikogo w tym zakresie nie 

determinuje, nikogo nie skazuje na uzależ-

nienie16. Istnieją ponadto teorie (tzw. racjo-

nalnego wyboru), zgodnie z którymi osoby 

już uzależnione mogą dokonać wyboru jed-

nej z dwóch możliwości, z których każda da 

się ocenić z punktu widzenia jej przyszłych 

konsekwencji i choć mają świadomość, że 

jedna z możliwości jest korzystniejsza, wy-
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bierają drugą17. Ponadto, co zostało zazna-

czone już wyżej, nie jest to choroba bez-

nadziejna, gdyż abstynencja zatrzymuje jej 

rozwój. Badania wskazują, że wśród osób, 

które zdecydowały się na leczenie, po kom-

pleksowej, a więc całodziennej 7 – 8 tygo-

dniowej terapii oraz 12 – 24 miesięcznym 

programie after care trwałą abstynencję 

utrzymuje 40 % pacjentów18.

III. ALKOHOLIZM JAKO ZAGROŻENIE 

DLA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

Wydaje się, iż o tym, że alkoholizm jest 

uznawany za zawinioną przyczynę rozkładu 

pożycia, a orzeczenie rozwodu z powodu 

jego nadużywania przez jednego z małżon-

ków nie jest uznawane za sprzeczne z zasa-

dami współżycia społecznego, co uniemoż-

liwiałoby orzeczenie rozwodu19, decyduje 

przede wszystkim jego wpływ na relacje 

z pozostałymi członkami rodziny. Od obo-

wiązku niesienia sobie wzajemnej pomocy 

istnieją pewne wyjątki, na co wskazał Sąd 

Najwyższy w orzeczeniu dotyczącym cho-

roby psychicznej jako przyczyny rozkładu20. 

Mając na uwadze interes małżonka – alko-

holika, również zasługujący na ochronę 

należy przeciwstawić mu interes współ-

małżonka i dzieci, żyjących najczęściej w 

ciągłym stresie i w poczuciu permanent-

nego zagrożenia zdrowia, a nawet życia. 

Obowiązek wzajemnej pomocy nie może 

być rozumiany jako pozbawiony wyjątków, 

bezwzględny obowiązek, obciążający mał-

żonków niezależnie od konkretnych oko-

liczności sprawy, a zwłaszcza zachowania 

się każdego z nich21.

Podstawowym obowiązkiem małżeń-

skim jest wspólne pożycie, które wyraża 

się w „szczególnego rodzaju wspólnocie 

duchowej, fizycznej i gospodarczej”22. 

Wspólność ta powinna być wspólnością 

myśli, uczuć i przekonań, przeżyć, trosk i 

radości, wspólnością opartą na uczuciach 

miłości, szacunku i zaufania23. Szczególną 

rolę odgrywa tutaj wzajemne nastawienie 

małżonków względem siebie i zaspokajanie 

potrzeby bliskości w związku małżeńskim. 

Biorąc pod uwagę relacje w małżeń-

stwie, w którym mąż – bądź żona – naduży-

wają alkoholu, trudno stwierdzić istnienie 

satysfakcjonujących relacji w jakimkolwiek 

z wymienionych obszarów. 

Szczególnie trudnym problemem w mał-

żeństwie z osobą uzależnioną staje się za-

spokajanie potrzeby miłości. Związane jest 

to z bardzo często występującymi brakami 

w zakresie dojrzałości osobowej u osoby 
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uzależnionej, a w takim wypadku nie można 

mówić o rozwoju miłości. Osoba ta skupia 

się na sobie, na swoich potrzebach, lituje 

się nad sobą i coraz bardziej lekceważy oso-

bę współmałżonka24. Małżonek alkoholika 

coraz bardziej odczuwa także brak zaspo-

kajania innych podstawowych potrzeb tj. 

bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, 

akceptacji, potrzeb seksualnych25. 

Z czasem małżonek osoby uzależnionej 

coraz bardziej koncentruje się wokół pro-

blemu uzależnienia partnera. Jego działania 

i uczucia są zdeterminowane tylko chęcią 

powstrzymania współmałżonka od picia. 

Kontrolowanie zachowań alkoholika oraz 

ilości spożywanego przez niego alkoholu 

staje się głównym celem w codziennym ży-

ciu tej osoby26.

Jest to najbardziej znaczącym przeja-

wem jej współuzależnienia, które traktuje 

się jako specyficzną formę uzależnienia się 

zarówno od tej osoby, jak i od jej problemu 

dotyczącego nadużywania alkoholu. Osoba 

współuzależniona jest narażona na przeży-

wanie bezradności, wstydu, poczucia winy, 

lęku, złości, żalu i poczucia krzywdy27.

Szacuje się, że w Polsce na współuza-

leżnienie cierpi 3 miliony osób28. Według 

różnych koncepcji jest ono traktowane jako 

choroba, zaburzenie osobowości czy zabu-

rzenie przystosowania będące adaptacją 

do długotrwałej sytuacji stresowej29. Życie 

z sobą uzależnioną prowadzi do zaburzeń 

somatycznych i psychosomatycznych, jak 

bóle głowy, mięśni, serca, brzucha, wrzody 

żołądka, do stanów depresyjnych, myśli sa-

mobójczych, braku zaufania do wszystkiego 

i wszystkich, i bardzo silnego lęku przed 

wszelkim nowościami i zmianami30. O tym 

czy dana osoba stanie się współuzależniona 

decyduje fakt czy potrafi zmienić lub opuścić 

taki układ, czy też się do niego przystosuje. 

Mimo tak wielu negatywnych skutków ży-

cia z osobą uzależnioną współmałżonkowie 

często trwają w takim związku przez wiele 

lat, a nawet do końca życia, co może dopro-

wadzić do tragedii rodzinnych. Karę za za-

bójstwo męża albo partnera na tle współuza-

leżnienia i przemocy w zakładzie karnym w 

Lublińcu odbywa 31 kobiet, które przez wiele 

lat żyły w toksycznych związkach. Interesują-

ce jest, że aż w 30 wypadkach zabójstwo zo-

stało dokonane w tych samych warunkach (w 

kuchni) i przy użyciu tego samego przedmio-

tu (nożem)31. Skazane twierdzą, że powinny 

były odejść, co zapobiegłoby tragedii.
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Dla osoby współuzależnionej bardzo 

ważna jest zmiana przekonań, skupienie 

uwagi na sobie i dzieciach, a nie na piciu 

małżonka. Utrudnia to szereg obiegowych, 

fałszywych opinii takich jak: „kobieta po-

winna mieć męża”, „lepszy taki chłop niż 

żaden”, „miłość to opieka i poświęcenie”, 

„on sobie beze mnie nie poradzi”32.

Wracając w tym kontekście do kwestii 

alkoholizmu jako przyczyny rozwodu, nale-

ży zauważyć, że tutaj specyficznego zna-

czenia nabiera ujęcie rozwodu jako zła ko-

niecznego33. Oczywiście nawet w wypadku 

rozkładu pożycia spowodowanego alkoho-

lizmem rozwód podważa zasadę trwałości 

małżeństwa, więc jest złem, ale w tych wy-

padkach szczególnie należy podkreślić jego 

konieczność: utrzymywanie węzła w tych 

wypadkach jest bezcelowe, a często i szko-

dliwe. W tym przypadku rozwód oczyszcza 

atmosferę, prowadzi do rekonstrukcji życia, 

jest więc zjawiskiem pozytywnym. Jedna 

z rozwiedzionych kobiet, opisująca swoje 

życie po rozwodzie z alkoholikiem, stwier-

dziła po prostu, że dla niej słowa sędziego 

o rozwiązaniu małżeństwa oznaczały „ży-

cie, przywracały prawa człowieka, oddalały 

wszystko co złe, przekreślały tragedię jej i 

dzieci”. A dlaczego się wcześniej nie roz-

wiodła? Z powodu zacofania i wstydu, jak 

twierdzi.

IV. ALKOHOLIZM A DOBRO 

WSPÓLNYCH MAŁOLETNICH DZIECI 

JAKO NEGATYWNA PRZESŁANKA 

ROZWODU

Ograniczeniem dopuszczalności rozwo-

du, także w sytuacji, gdy zupełny i trwały 

rozkład pożycia jest spowodowany naduży-

waniem alkoholu przez jednego z małżon-

ków, jest przesłanka dobra ich wspólnych 

małoletnich dzieci34. Zakaz orzekania roz-

wodu wbrew przesłance dobra dziecka ma 

charakter bezwzględny: ustawa nie przewi-

duje od niego żadnych wyjątków, a ponadto 

wyłącza on porównywanie dobra wspólnych 

małoletnich dzieci małżonków z interesem 

innych osób35. W związku z tym powstaje 

pytanie o to w jakim zakresie ograniczenie 

to ma zastosowanie w przypadku alkoholi-

zmu jednego z rodziców i w jaki sposób in-

teres małoletniego dziecka może ucierpieć 

w razie ewentualnego rozwodu lub konty-

nuowania pożycia przez małżonków.

Wydaje się, że w przypadku pijaństwa 

rodzica bądź rodziców szczególnie istotne 

jest to, iż nie jest dopuszczalne domnie-

manie ogólne ani co do tego, że z reguły 

nie zachodzi zagrożenie dobra dziecka w 

przypadku rozwodu, ani co do tego, że z 

reguły zagrożenie takie zachodzi, co by-

łoby równoznaczne z zakazem rozwodu 

w razie posiadania wspólnych małoletnich 
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dzieci36. Należy zastanowić się czy w ra-

zie alkoholizmu nie ma miejsca w więk-

szości przypadków ta pierwsza sytuacja, 

gdy rozwód nie zagraża dobru dziecka a 

nawet czy temu dobru nie zagraża właśnie 

samo utrzymywanie pożycia przez mał-

żonków. Ważne tutaj jest, jakie czynniki 

należy mieć na uwadze przy ocenie, czy 

dobro dzieci ucierpi wskutek orzeczenia 

rozwodu. Zgodnie z Wytycznymi Sądu Naj-

wyższego mogą tu mieć istotne znaczenie: 

wiek dzieci, ich dotychczasowe stosunki z 

rodzicami, jak również stan zdrowia i sto-

pień wrażliwości dzieci37. 

Należy zauważyć, że zakaz rozwodu, w 

wyniku którego miałoby ucierpieć dobro 

dziecka małżonków jest związany ze zna-

czeniem, jakie ma rodzina w jego rozwoju 

i z wpływem, jaki doświadczenia wyniesio-

ne z domu wywierają na całe jego dorosłe 

życie. Istotne jest jednak, że chodzi tutaj o 

rodzinę właściwie funkcjonującą, w przy-

padku gdy rodzina swoich zadań w sposób 

prawidłowy nie wypełnia, staje się rodziną 

dysfunkcyjną38. Czy rodzina, w której wy-

stępuje problem alkoholowy jest najlepszym 

środowiskiem wychowawczym dla dziecka? 

Czy w przypadku takich rodzin dobro dziec-

ka nie polega na odizolowaniu go od „wyna-

turzonego rodzinnego środowiska”39?

W rodzinie, w której jedno lub oboje z ro-

dziców piją zostają zaburzone podstawowe 

relacje pomiędzy jej członkami. Podkreśla 

się nawet, że używanie alkoholu zostaje tak 

wbudowane w życie rodziny, staje się jego 

tak integralną częścią, że rodzina z alkoho-

likiem przekształca się w rodzinę alkoholo-

wą40. Najważniejsze nie są tutaj kłopoty czy 

też naturalne sytuacje związane z dorasta-

niem dzieci, ich osiągnięcia bądź problemy 

szkolne, potrzeba poczucia bezpieczeństwa 

w tym ważnym okresie. To alkoholizm oso-

by uzależnionej łączy i wpływa na wszelkie 

przeżycia, zachowania i procesy w rodzinie 

alkoholowej, to osoba pijąca pozostałym 

członkom dostarcza problemów życiowych, 

finansowych i uczuciowych41. 

W literaturze wymienia się następujące 

cechy takich rodzin: chaos, nieustanny stres, 

dezorganizacja życia rodziny i – będący te-

go konsekwencją brak poczucia bezpieczeń-

stwa; koncentracja wszystkich członków 

rodziny na osobie pijącej, a jednocześnie 

ukrywanie alkoholizmu przed otoczeniem 

oraz w efekcie izolacja od niego; zaniedby-

wanie własnych potrzeb przez niepijących 

członków rodziny, przejmowanie obowiąz-

ków pijącego przez nich, zmiana pierwotnych 

naturalnych ról w rodzinie; liczne i gwałtow-

ne konflikty; „zamrożenie uczuć własnych”42. 
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W jaki sposób może zatem w takiej rodzinie 

odnaleźć się dziecko? Czy w jakimkolwiek 

zakresie znajduje tutaj potwierdzenie prze-

konanie „dzieci muszą mieć ojca” (podobnie 

jak w przypadku relacji pomiędzy samymi 

małżonkami: „ kobieta powinna mieć męża”, 

„lepszy taki chłop niż żaden”)?

Sąd Najwyższy w wspomnianych wyżej 

Wytycznych stwierdził, że na ocenę wpły-

wu orzeczenia rozwodu na dobro dziecka 

mają między innymi wpływ dotychczasowe 

stosunki dziecka z rodzicami. Aż 80 % dzie-

ci wychowywanych w rodzinach alkoholo-

wych czuje złość lub nienawiść do rodzica, 

ponad połowa z nich mówi o poczuciu osa-

motnienia, 40 % przyznaje się do strachu 

przed rodzicem i do poczucia wstydu za 

niego, a jedna czwarta ma w sobie poczucie 

winy i czuje się odpowiedzialna za sytuację 

w domu43. Takie dzieci nie mają prawidło-

wych relacji nie tylko z rodzicem pijącym, 

ale także z tym, który nie pije. Prawie 40 % z 

nich, kiedy dorośnie obwinia o nieszczęśli-

we dzieciństwo także niepijącego rodzica. 

Mają do matki (najczęściej) pretensje o to, 

że męża kochała bardziej od nich, że był dla 

niej ważniejszy, „gdyby było inaczej ode-

szłaby od niego, by ratować dziecko przed 

piekłem”44. W dziecku uruchamiane są po-

stawy obronne, które są spowodowane po-

stawami obojga rodziców – pijący rodzic 

obsesyjnie zajmuje się piciem, a niepijący 

obsesyjnie z tym piciem walczy45.

Ponadto oceniając wpływ rozwodu na 

sytuację dziecka należy brać pod uwagę 

jego wiek. Objawy wskazujące na trudną 

sytuację w domu można zaobserwować 

już u dziecka w wieku przedszkolnym (cią-

głe zmęczenie lub ospałość, które u po-

nad rocznego dziecka mogą być sygnałem 

problemów psychicznych, w tym depresji; 

ciągły brak apetytu czy niedożywienie; pro-

blemy z dostosowywaniem się do zmian w 

codziennych obowiązkach; nadmierna ak-

tywność czy nagłe zmiany zachowania)46. 

Dzieci takie mają także trudności w okre-

sie dorastania, związane z wpływem rodzi-

ca – alkoholika na jego emocje. Cierpienie 

zadane przez rodzica, od którego zależy i 

którego kocha powoduje, że takie dziecko 

czy młody człowiek czuje się złe, niegodne 

miłości i szacunku47. Problem ten nie pozo-

staje więc bez wpływu na sytuację dziecka 

w każdym wieku.

Należy się także zastanowić nad tym, ja-

ki wpływ decyzja matki – bądź ojca – o kon-

tynuowaniu pożycia z małżonkiem naduży-

wającym alkoholu wywiera na dorosłe życie 



57Artykuły prawnicze

48 M. Kucińska, DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików, s. 25.
49 M. Ryś, Rodzinne uwarunkowania, s. 120 – 138. 
50 M. Kucińska, DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików, s. 25. V. Ozminkowski podaje, że nawet połowa związków DDA kończy 

się rozstaniem. V. Ozminkowski, Kac po rodzicach, s. 63.
51 V. Ozminkowski, Kac po rodzicach, s. 63.
52 A. Widera – Wysoczańska, Pijany dom, s. 14.

człowieka. Szacuje się, że Dorosłe Dzieci 

Alkoholików (DDA), czyli ludzie, którzy wy-

chowywali się w rodzinach nadużywających 

alkoholu, stanowią około 40 % dorosłych w 

Polsce48. Do charakterystycznych cech DDA 

należą między innymi: obniżone poczucie 

własnej wartości; brak poczucia bezpie-

czeństwa; brak zaufania do siebie i tenden-

cje do potwierdzania swojej wartości; po-

datność na zranienie uczuciowe; brak wiary 

w to, ze jest się osobą kochaną; odrętwienie 

emocjonalne; obawy przed przeżywaniem 

i okazywaniem uczuć; cierpienie powodo-

wane zalegającym smutkiem i obawą przed 

zagrożeniami; poczucie winy przy robieniu 

czegoś dla siebie; poczucie zagrożenia w in-

tymnych relacjach; trudności w odróżnianiu 

miłości od litości; tendencje do uzależnień; 

zachowania autodestrukcyjne49.

Biorąc pod uwagę, ze szacuje się, że jed-

na trzecia małżeństw, zawieranych przez 

DDA kończy się rozwodem50, należy za-

stanowić się jaki jest rzeczywisty procent 

rozwodów, w których przyczyną rozkładu 

pożycia jest alkoholizm. Wydaje się, że 

pijaństwo można uznać za przyczynę roz-

kładu pożycia nie tylko w małżeństwie, w 

którym problem ten występuje, ale także za 

pośrednią jego przyczynę w małżeństwie 

DDA. Kobiety dorastające w domach z pro-

blemem alkoholowym często same wycho-

dzą za mąż za alkoholików, którzy traktują 

je podobnie jak pijący rodzic, a to, co jest 

im dobrze znane (picie, wyzywanie, bicie, 

brak lojalności) daje im namiastkę poczucia 

bezpieczeństwa51. Należy zwrócić uwagę na 

to, że tutaj alkoholizm jest jakby podwójnie 

przyczyną rozpadu związku: pośrednio jest 

nią uzależnienie rodzica, wpływające na 

wybór partnera, a bezpośrednio alkoholizm 

samego małżonka. Ale nie tylko pijaństwo 

partnera DDA może być przyczyną rozpadu 

związku. Nawet jeśli DDA mają kochającego, 

„dobrego” partnera i tak czują pustkę, nie 

ufają, izolują się. Brak wiary w to, że dobra 

relacja może trwać dłuższy czas powoduje 

podświadome dążenie do jej zakończenia52. 

To wszystko jest rezultatem braku jakiego-

kolwiek wzorca prawidłowo funkcjonującej 

rodziny, a także wieku doznanych w dzie-

ciństwie krzywd, które przez wiele lat znie-

kształcają życie uczuciowe człowieka. 

Powracając do pytania o interes małolet-

niego dziecka w przypadku rozwodu jego 

rodziców spowodowanego alkoholizmem, 

należy zauważyć że w tym przypadku kwe-

stia ta powinna być szczególnie wnikliwie 

badana. Oczywiście nie można stwierdzić, 

ze w sprawach związanych z alkoholizmem 

dobro dziecka będzie zawsze przemawiało 
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za orzeczeniem rozwodu. Istnieją przecież 

sytuacje, gdy pijący rodzic nie wszczyna 

awantur, jego uzależnienie nie przejawia 

się agresją, próbuje się leczyć i leczenie 

to przynosi wyraźnie korzystne rezultaty. 

Może także mieć miejsce sytuacja, w której 

dziecko mimo obiektywnych okoliczności, 

świadczących raczej o korzystnych dla nie-

go skutkach rozwodu, jest związane uczu-

ciowo z rodzicami i jego orzeczenie bardzo 

boleśnie przeżyje53. Choć z sprawach o 

rozwód obowiązuje zakaz przesłuchiwania 

w charakterze świadków małoletnich, któ-

rzy nie ukończyli lat trzynastu i zstępnych 

stron, którzy nie ukończyli lat siedemna-

stu54, nie wyłącza to możliwości ich prze-

słuchania w trybie informacyjnym55. 

Należy pamiętać o tym, że struktura ro-

dziny – pełna czy niepełna – wywiera znacz-

nie mniejszy wpływ na rozwój dziecka niż 

relacje i interakcje w obrębie rodziny56. Na 

zaburzenia rozwojowe dzieci w większym 

stopniu może wpływać konflikt rodziców 

niż sam rozwód57, dzieci z rodzin rozwie-

dzionych, w których nie występuje konflikt 

pomiędzy rodzicami, doświadczają mniej-

szych problemów niż dzieci z rodzin peł-

nych, ale konfliktowych58. To nie rozwód, 

lecz rozkład pożycia ujemnie oddziałuje na 

dzieci, co nie oznacza, że rozwód nie może 

pogorszyć już złej sytuacji dziecka. Należy 

tutaj wybrać „mniejsze zło”59. 

V. UWAGI KOŃCOWE

Alkoholizm, jako przyczynę rozkładu po-

życia małżeńskiego i w konsekwencji roz-

wodu, znamionuje wiele cech szczególnych 

w stosunku do innych okoliczności wywo-

łujących rozkład. Po pierwsze wynikają one 

z samej istoty uzależnienia od alkoholu, 

będącego chorobą, a jednak zaliczanego do 

zawinionych przyczyn rozwodu. Po drugie 

w przypadku tej przyczyny sam rozwód jest 

związany z wieloma skutkami pozytywnymi, 

przejawiającym się w życiu nie tylko drugie-

go małżonka, ale przede wszystkim dzieci. 

I chociaż z prawnego punktu widzenia roz-

wód jest złem, podważającym zasadę trwa-
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łości małżeństwa, społecznie „często jest 

koniecznym”, lecz nie zawsze jest złem.
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SUMMARY

One of the main reasons of divorces in 

Poland is alcoholism. Aproximately 23 % of 

divorces are caused by an alcoholic husband 

or an alcoholic wife. Alcoholism as a reason 

of divorce has many specific features. First 

of all an alcoholic husband or an alcoholic 

wife is to blame for a divorce, although al-

coholism is disease. It is caused by many 

very negative consequences of alcoholism 

like aggression, neglecting a family or unfa-

ithfulness. Secondly alcoholism has a really 

bad influence on marriage, especially de-

stroyes relations between a husband and 

a wife. It also has a very bad influence on 

child, who groves up in such a family. An 

alcoholic mother or an alcoholic father de-

stroyes not only childhood of their children 

but also their future life. Aproximately 1/3 

of them divorce.

Nota o autorze:

mgr Agnieszka Ogrodnik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejsco-

wy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Katedra Prawa Międzynarodowego.
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UWAGI WSTĘPNE

Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) na-

leżą do licznej rodziny stref uprzywilejowa-

nych i stanowią ważny instrument polityki 

ekonomicznej. Ich rodowód jest bardzo 

odległy gdyż idea ich tworzenia jako wy-

dzielonych obszarów na terenie państwa 

miała miejsce jeszcze w czasach starożyt-

nych. Wraz z upływem czasu następował 

ich ewolucja, zmieniały się rodzaje zachęt 

stosowanych na ich terenie, zmianom ule-

gała też ich definicja. Aktualnie według 

Międzynarodowej Organizacji Pracy, SSE to 

obszary przemysłowe na terenie, których 

stosuje się specjalne zachęty dla inwesto-

rów, a ich działalność produkcyjna polega 

na przetwarzaniu materiałów i ich później-

szym eksporcie1.

Z kolei w ustawie o SSE w Polsce z dnia 

20 października 1994 r. zapisano, że „stre-

fą” jest „wyodrębniona zgodnie z przepisa-

mi ustawy niezamieszkała część terytorium 

Rzeczypospolitej, na terenie której może 

być prowadzona działalność gospodarcza 

na zasadach określonych ustawą”2. W su-

mie uwzględniając te i inne definicje nale-

ży stwierdzić, że SSE to obszary na których 

działalność gospodarcza prowadzona jest na 

preferencyjnych warunkach, w celu zagospo-

darowania zasobów naturalnych, infrastruk-

tury technicznej, i wdrażania nowych roz-

wiązań technologicznych i organizacyjnych. 

Obecnie SSE istnieją w wielu krajach 

świata, zarówno w państwach wysoko roz-

winiętych jak i w krajach rozwijających się. 

W państwach rozwiniętych gospodarczo 

strefy służą ściśle określonym celom, roz-

wojowi technologii, nowych gałęzi produk-

cji, restrukturyzacji regionów pozostają-

cych w tyle w stosunku do innych terenów. 

Dr hab. Marian Kozaczka, prof. KUL

Rozwój specjalnych stref ekonomicznych
w województwie dolnośląskim do 2008 r.

Development of Special Economic Zones
in Lower Silesia Province until 2008
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W ich otoczeniu przeważnie tworzone są 

inkubatory przedsiębiorczości, parki tech-

nologiczne, działają liczne firmy z sektora 

usług, nieruchomości i pośrednictwa finan-

sowego. Innym celom służą SSE w krajach 

rozwijających się, gdyż głównym motywem 

ich tworzenia jest dążenie do wzrostu za-

trudnienia, przyciągnięcia inwestorów, 

kapitałów zagranicznych, nowych techno-

logii, metod zarządzania, zaktywizowanie 

regionalnej przedsiębiorczości i eksportu. 

W krajach rozwijających się SSE działają za-

zwyczaj na zasadzie enklaw obejmujących 

200-1000 ha powierzchni3.

Stosunkowo późno SSE upowszechniły 

się w krajach Europy Środkowowschodniej. 

Przez kilkadziesiąt lat kraje te pozostawały 

w zależność od ZSRR i dopiero po odzyska-

niu suwerenności mogły prowadzić samo-

dzielną politykę wewnętrzna i zagraniczną. 

Jak nadmieniono w Polsce ustawa o two-

rzeniu SSE została uchwalona przez Sejm w 

1994 r, na Łotwie w 1997r4., na Słowenii w 

1998 r5., a na Ukrainie pierwsza SSE Zakar-

pacie została utworzona w końcu 1998 r6.

W Polsce pierwsza SSE utworzona zo-

stała w Mielcu w 1995 r. i jej zasadniczym 

celem było pozyskanie kapitału zagranicz-

nego, nowych technologii, dywersyfikacja 

produkcji i rozwiązanie regionalnych pro-

blemów społeczno-gospodarczych związa-

nych z dużym bezrobocie. 

W pierwszym okresie istnienia strefa ta 

rozwijała się dość sprawnie. Już na początku 

1996 r. przygotowane zostały warunki praw-

ne i organizacyjne do przyjęcia inwestorów. 

W tym roku po przetargach i rokowaniach 

wydano w strefie 19 zezwoleń na działalność 

gospodarczą podmiotom reprezentującym 

kapitał polski i zagraniczny, a w dalszych la-

tach liczba zezwoleń nadal rosła7. 

Dobre efekty funkcjonowania tej stre-

fy zmobilizowały władze państwowe do 

tworzenia dalszych tego typu obszarów. 

W połowie 1996 r. Rada Ministrów wydała 

rozporządzenia o utworzeniu SSE w woje-

wództwie katowickim i SSE w wojewódz-

twie suwalskim8.

Ostatnie województwo było słabo uprze-

mysłowione i nie należało do liczących się 
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regionów gospodarczych kraju. PKB w prze-

liczeniu na jednego mieszkańca wynosił w 

nim tylko 75% średniej krajowej, a stopień 

urbanizacji 57% przy średniej krajowej wyno-

szącej 62%. Województwo to było położone 

peryferyjne i mało atrakcyjnie dla prowadze-

nia działalności gospodarczej. Utworzenie 

więc na jego terenie SSE było w pełni uzasad-

nione i ze względów mikroekonomicznych, 

gdyż na niski poziom jego rozwoju nakładała 

się niekorzystna struktura zatrudnienia. W 

województwie tym najwięcej osób pracowa-

ło w rolnictwie (około 40%), a przemysł był 

słabo zróżnicowany branżowo. W założeniu 

strefa miał zahamować i zmienić ten stan 

rzeczy, oraz ograniczyć wysokie bezrobo-

cie, które w końcu 1995 r. w województwie 

suwalskim wynosiło 27,3%9.

Ogółem do 1997 r. w Polsce powstały tylko 

3 SSE. Skromna ich liczba w pewnym stopniu 

warunkowana była i słabym napływem kapi-

tału zagranicznego do Polski. Niebagatelna 

rolę odgrywały też i niejasne stosunki wła-

snościowe, nieporadność kolejnych rządów 

w reformowaniu gospodarki i restruktury-

zacji przemysłu ciężkiego. Kwestie te były 

jednak stopniowo przełamywane i napływ 

kapitałów obcych był coraz większy. Już w 

1995 r. zagraniczne inwestycje w Polsce wy-

nosiły 2,5 mld $, w 1997r. przekroczyły 6,6 

mld $, a w 1998 r.-10 mld $. Duży napływ ka-

pitałów obcych nastąpił w województwach 

południowo-zachodnich Polski10.

TWORZENIE STREF 

EKONOMICZNYCH W POLSCE 

POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ

Przed 1999 r. w Polsce południowo-za-

chodniej położone były 3 województwa: je-

leniogórskie, legnickie i wałbrzyskie. Pierw-

sze od zachodu graniczyło z Niemcami, a 

od południa z Czechami i w końcu 1997 r. 

zajmowało 4 379 km², (1,4% powierzchni 

kraju) i liczyło 524,5 tys. mieszkańców. Na 

jego terenie było 25 miast zamieszkałych 

przez 66,9% ludności województwa. Naj-

większe miasto województwa Jelenia Góra 

liczyło wówczas 93,5 tys. mieszkańców, Bo-

lesławiec – 44,4 tys. Zgorzelec – 36,8 tys. 

Lubań– 24,4 tys. Kamienna Góra –23,6 tys. 

Bogatynia-20 tys. i Kowary -12,9 tys. Naj-

większe znaczenie w województwie miał 

przemysł paliwowo-energetyczny, lekki, 

elektromaszynowy i chemiczny. W 1995 

r. z województwa pochodziło 53,1% krajo-

wej produkcji tkanin lnianych i konopnych, 

18,9% węgla brunatnego, 12,6% tkanin ba-

wełnianych i bawełnopodobnych i 7% ener-

gii elektrycznej11. 

Wraz z postępująca transformacją spo-

łeczno-gospodarczą kraju już w połowie 

lat 90-tych sytuacja ekonomiczna wielu 

zakładów województwa stawała się coraz 

trudniejsza. Zawężające się rynki zbytu na 

tkaniny bawełniane i lniane, spadek eks-

portu, narastający import podobnych wy-

robów lecz o niższej cenie, mocno obniżyły 
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dochody wielu zakładów. Niemal wszystkie 

zakłady trudności finansowe starały się 

powstrzymywać przez redukcję zatrudnie-

nia, sprzedaż zbędnego majątku, ośrodków 

wczasowych i wypoczynkowych. Przedsię-

wzięcia te przeważnie tylko na pewien czas 

nieco poprawiały ich kondycję finansową i 

dalsze redukcje zatrudnienia stawały się 

niezbędne. W końcu 1995 r. zarejestrowa-

nych bezrobotnych w województwie jele-

niogórskim było już 41 tys., co stanowiło 

19,6 % osób czynnych zawodowo12. 

Zbliżona sytuacja powstała w woje-

wództwie legnickim zajmującym 4 037 km² 

(1,3% powierzchni kraju) i liczącym w 1995 

r. 523,6 tys. mieszkańców. Na jego terenie 

było 11 miast zamieszkałych przez 70,8% 

ludności. Ważniejsze miasta województwa 

w końcu 1995 r. liczyły: Legnica– 107,9 tys. 

mieszkańców, Lubin-83,4 tys., Głogów-74,6 

tys. Jawor-25,8 tys. Polkowice-21,8 tys., 

Złotoryja-17,6 tys. osób. Z województwa le-

gnickiego w nadmienionym roku pochodzi-

ło 100% krajowej produkcji miedzi elektro-

litycznej, 14,9% bielizny osobistej z dzianin, 

6,4% obuwia, 4,3 % odlewów stalowych, 2,6% 

środków czystości, 2,6% maszyn, urządzeń 

i narzędzi rolniczych dla gospodarki leśnej, 

2,4% cukru. Również i w tym województwie 

na skutek napływu zagranicznych wyrobów, 

i coraz większej konkurencji na światowych 

rynkach miedzi elektrolitycznej, sytuacja 

na rynku pracy stawał się coraz trudniej-

sza. Szczególnie w trudnej sytuacji znaleźli 

się pracownicy branży miedziowej z uwagi 

na fakt wąskiej specjalizacji zdominowa-

nej ponadto zawodowym lub średnim wy-

kształceniem. Z braku rozwiniętych usług 

i alternatywnych miejsc pracy zwalniani 

pracownicy tej branży mieli ograniczone 

możliwości odnalezienia się w nowych wa-

runkach ekonomicznych. W końcu 1995 r. 

rejestrowane bezrobocie w województwie 

legnickim przekroczyło 44,5 tys. osób, co 

stanowiło 19,1% ogółu pracowników13. 

Jeszcze trudniejsza sytuacja powstała w 

województwie wałbrzyskim, które od połu-

dnia sąsiadowało z Czechami. W połowie lat 

90-tych w województwie tym zajmującym 4 

168 km² (1.3% powierzchni kraju) i zamiesz-

kałym przez 739,4 tys. mieszkańców było 

31 miast w których mieszkało 74,1% ogółu 

ludności. Wałbrzych liczył wówczas 139,2 

tys. mieszkańców, Świdnica-64,9 tys., Dzie-

rzoniów-38,0 tys., Bielawa-34,4 tys., Kłodz-

ko-30,9 tys., Nowa Ruda-27,2 tys., Świebo-

dzice-24,8 tys., Boguszów-Gorce-18,6 tys., 

Strzegom-17,8 tys., a Ząbkowice Śląskie-17,5 

tys. Z województwa tego pochodziło 85,3 % 

krajowej produkcji magnetofonów i dyktafo-

nów powszechnego użytku, 46,2% wagonów 

towarowych, 30,8% tkanin bawełnianych 

i bawełnopodobnych, 8,1% koksu z węgla 

kamiennego, 6,6% odbiorników radiofonicz-

nych, 6,4% tkanin jedwabnych i jedwabnopo-

dobnych, 3,8% tkanin lnianych i konopnych, 
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ekonomicznej, Dz. U. 1997, nr 153, poz. 1003. 

3,3 % maszyn i urządzeń do robót budowla-

nych, drogowych i melioracyjnych. I w tym 

województwie napływ tanich zagranicznych 

wyrobów i prywatyzacja przedsiębiorstw 

państwowych doprowadziły do dużego bez-

robocia. W końcu 1995 r. zarejestrowanych 

bezrobotnych było w nim 76 tys., co stano-

wiło 25,1% osób czynnych zawodowo14.

Wymienione województw odznaczały 

się co prawda wysoką urbanizacją, ale w no-

wych warunkach ekonomicznych, w gospo-

darce rynkowej, początkowo radziły sobie 

słabo i bez użycia nowych instrumentów 

ekonomicznych nie były w stanie uporać 

się z narastającymi problemami społecz-

no-gospodarczymi, a zwłaszcza z ogrom-

nym bezrobocie. Wspólne działania władz 

centralnych i samorządowych ostatecznie 

doprowadziły do utworzenia na ich terenie 

SSE, które miały zahamować i zmienić nie-

korzystny stan rzeczy. 

15 kwietnia 1997 r. Rada Ministrów wyda-

ła rozporządzenie o utworzeniu Legnickiej 

SSE. Została ona utworzona na powierzch-

ni 381,69 ha położnej na terenie Legnicy, 

Polkowic i gminy Gromadka. Strefa została 

utworzona na 20 lat i inwestorzy którzy 

chcieli uzyskać w niej całkowite zwolnienie 

z podatku dochodowego winni zainwesto-

wać co najmniej 850 tys. ECU. Przy niższych 

inwestycjach zwolnienie z podatku docho-

dowego obejmowało zainwestowaną kwotę, 

lub 10% miesięcznego dochodu na każdych 

10 zatrudnionych pracowników15.

Celem strategicznym strefy było two-

rzenie alternatywnych miejsc pracy wobec 

monokultury przemysłu miedziowego, wy-

korzystanie potencjalnych możliwości roz-

woju regionu, i zagospodarowanie terenów 

zdegradowanych przez wojska radzieckie, 

które w miejscowości Krzywa posiadały ba-

zę składająca się z autoparku, magazynów 

paliw, punktu przygotowania rakiet, schro-

nów, składów amunicji, lotniska, obiektów 

mieszkalnych i gospodarczych. Cały ten te-

ren był ogromnie zdewastowany i do ada-

ptacji mogło się nadawać tylko kilka obiek-

tów o powierzchni około 20 tys. m².

Na terenie strefy miały być preferowane 

przemysły branży maszynowej, metalowej, 

motoryzacyjnej i chemicznej oraz prze-

twórstwo „roślin przemysłowych-ze wzglę-

du na dostępność surowca uprawianego w 

ochronnych strefach kopalń i hut” 16.

15 kwietnia 1997 r. Rada Ministrów pod-

jęła też decyzję o utworzeniu Wałbrzyskiej 

SSE. Invest-Park. Strefa ta początkowo li-

czyła 256,43 ha obszaru i podzielona zo-

stała na 4 podstrefy: Dzierżoniów, Kłodzko, 

Nowa Ruda i Wałbrzych. Z uwagi na wy-

kwalifikowanie pracowników zamierzano 

w niej preferować przemysł motoryzacyjny, 
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elektrotechniczny, maszynowy i tworzyw 

sztucznych. Szczególnie preferowani byli 

inwestorzy strategiczni– firmy krajowe i 

zagraniczne angażujące duże kapitały i za-

trudniające znaczną liczbę pracowników17. 

Względy ekonomiczne zadecydowa-

ły również o utworzeniu w drugiej poło-

wie 1997 r. Kamiennogórskiej SSE Małej 

Przedsiębiorczości. Początkowo liczyła ona 

234 ha powierzchni położonej na terenie 

Kamiennej Góry, Jawora, Lubania i Nowo-

grodzieńca. Każdy podmiot po uzyskaniu 

zezwolenia i zainwestowaniu w strefie co 

najmniej 400 tys. ECU, lub po zatrudnie-

niu 40 pracowników przez 10 lat uzyskiwał 

całkowite zwolnienie z podatku dochodo-

wego, a prze z kolejne 10 lat w 50%. Przy 

niższych inwestycjach z podatku zwolniona 

była równowartość poniesionych nakładów, 

lub 25% miesięcznego dochodu na każdych 

10 zatrudnionych pracowników. Podmioty, 

które nie miały praw do zwolnień, mogły 

podobnie jak w innych strefach podwyższać 

stawki amortyzacyjne od środków trwałych 

do współczynnika 4,0, mogły też alterna-

tywnie wydatki związane z zakupem war-

tości niematerialnych i prawnych zaliczyć 

do kosztów przychodu18.

Kamiennogórska SSE MP objęła tereny 

pozostających w upadku zakładów Lena 

S.A i Tkalni Jedwabiu Floreta. Założo-

no, że w strefie będą preferowane małe 

i średnie przedsiębiorstwa z branży włó-

kienniczej, tekstylnej, elektromaszynowej 

i obuwniczej, a pozyskiwanie inwestorów 

będzie realizowane przez promocję adre-

sową, współpracę z agencjami rządowymi 

i pozarządowymi, dystrybucje materiałów 

promocyjnych. W przypadku inwestycji, 

której koszty przekraczały 10 mln ECU, 

zarządzający strefą winien wystąpić do 

ministra właściwego do spraw gospodarki 

o opinię19.

Utworzone strefy na tle innych po-

wstałych w 1997 r. szczególnie się nie 

wyróżniały tak pod względem obszaru jak 

i zwolnień podatkowych. W rozporządze-

niach o utworzeniu Legnickiej SSE i Wał-

brzyskiej SSE nie było zapisów o ewentual-

nych zmianach podatkowych związanych z 

przystąpieniem Polski do UE. Natomiast w 

rozporządzeniu o utworzeniu Kamienno-

górskiej SSE MP i w dokumentach odno-

szących się do innych stref utworzonych w 

drugiej połowie 1997 r. zapis „zwolnienia 

od podatku dochodowego i preferencje 

(...) mogą ulec zmianie w celu ich dosto-

sowania do zobowiązań Rzeczypospolitej 

Polskiej jako członka Unii Europejskiej” 

już się znajdował, co dla inwestorów było 
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pewnym ostrzeżeniem, a władzom dawało 

podstawę do zmian podatkowych20. 

INWESTORZY I PRODUKCJA

W STREFACH DO 2000 ROKU 

We wszystkich strefach utworzonych w 

latach 1995-1997 szczególnie liczono na in-

westorów strategicznych, którzy na trwale 

zwiążą się z regionem, a ich inwestycję będą 

trwałymi ogniwami produkcyjnymi. Pozyska-

nie takich inwestorów było niezwykle waż-

ne, bowiem od ich aktywności i możliwości 

kooperacyjnych w dużej mierze uzależniony 

był napływ dalszych inwestycji. Pozyskanie 

zwłaszcza kilku znaczących inwestorów już 

na początku istnienia strefy dobrze rokowa-

ło o jej rozwoju i przyszłości. 

Każdy inwestor ubiegający się o pozwole-

nie na działalność w strefie winien spełniać 

podstawowe kryteria co do wielkości inwe-

stycji i zatrudnienia i postępować według 

ustalonych procedur. Procedury te nie były 

identyczne we wszystkich strefach, aczkol-

wiek w wielu przypadkach były zbieżne. W 

wielu strefach procedura ta rozpoczynała 

się od zgłoszenia inwestora, lub ogłosze-

nia w prasie „zaproszenia do rokowań”. Od 

ogłoszenia prasowego w ciągu kilku tygo-

dni mogli zgłaszać się inwestorzy, po czym 

komisja wyłoniona przez zarządzającego 

strefą analizowała oferty, przeprowadzała 

rokowania z inwestorami, i sporządzała re-

komendacje do zatwierdzenia przez zarząd 

strefy. Po zatwierdzeniu rekomendacji in-

westor uzyskiwał zezwolenie, mógł realizo-

wać zakup działki w strefie, rozpocząć in-

westycje, a następnie produkcję korzystając 

ze zwolnień i ulg podatkowych. 

Do połowy 1999 r. w Legnickiej SSE 

wydano 10 zezwoleń na działalność gospo-

darczą. W podstrefie legnickiej pierwsze 

zezwolenie otrzymała firma Winkelmann 

Polska Sp. z o.o., reprezentująca kapitał 

niemiecki, która następnie zakupiła 8,7 

ha obszaru, na inwestycje planował wydać 

52,8 mln zł i produkować pojemnościowe 

podgrzewacze wody. Kolejne zezwolenie 

otrzymały: Uzin Polskie Produkty Budowla-

ne Sp. z o.o. reprezentująca również kapitał 

niemiecki i produkująca szpachle uszczel-

niające do budownictwa, Wiessmann Tech-

nika Grzewcza Sp. z o.o. produkująca kotły 

CO i firma Gruca S,C. reprezentująca kapitał 

polski i produkująca odzież sportową21. 

W tym samym okresie w podstrefie Polko-

wice wydano 3 zezwolenia. Royal Europa Sp. 

z o.o. po uzyskaniu zezwolenia na inwesty-

cje zamierzała wydać 36 mln zł i produkować 

elementy do budowy domów i siding. Volks-

wagen Motor Polska Sp. z o.o., zamierzała 

zakupić 12 ha, na inwestycje wydać 480 mln 

zł i produkować silniki Diesla. Z kolei firma 

Sitech Sp. z o.o. zadeklarowała nakłady in-

westycyjne w wysokości 70 mln zł i podjęcie 
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produkcji siedzeń samochodowych. Ogółem 

do połowy 1999 r w Legnickiej SSE zagospo-

darowano 103 ha obszaru i zrealizowano in-

westycje w wysokości 442,5 mln zł22. 

W sąsiedniej Wałbrzyskiej SSE Invest-

Park w tym okresie wydano 19 zezwoleń 

na działalność gospodarczą, lecz tylko 9 

firm rzeczywiście ją podjęło. W podstre-

fie Wałbrzych liczącej na początku istnie-

nia 133 ha obszaru zezwolenia otrzymały 

Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z 

o.o., produkująca skrzynie przekładniowe 

do samochodów, Cersanit III S.A. producent 

płytek ceramicznych i armatury sanitarnej, 

Faurecia-Wałbrzych Sp. z o.o. produkująca 

przekładnie kierownicze i Takata Petri Sp. 

z o.o., produkująca poduszki powietrzne i 

wyposażenia do samochodów. 

Kilka zezwoleń wydano też w podstrefie 

Dzierzoniów, położonej w zachodniej czę-

ści miasta na gruntach niezabudowanych. 

Zezwolenia otrzymały między innymi: Met-

zeler Automative Profile System Polska Sp. 

z o.o., specjalizująca się w produkcji szyb 

samocho-dowych i uszczelek, Orion Sp. z 

o.o., producent piany poliuretanowej i klei 

do budownictwa, Henkel Cersanit Sp. z o.o., 

producent suchych zapraw klejowych i ma-

teriałów budowlanych, Broen DZT S. A. pro-

ducent armatury sanitarnej i Libra Sp. z o.o., 

producent klei dla budownictwa i farb eko-

logicznych. Z kolei w podstrefie Nowa Ru-

da znalazły się firmy: Euro-Corn Sp. z o.o., 

producent przetworów z kukurydzy i mą-

ki bezglutenowej, a w podstrefie Kłodzko 

KPM Meble Kłodzko Sp. z o. o., producent 

mebli oraz zestawów wypoczynkowych, i 

General Electric Power Controls Sp. z o.o., 

producent elektrycznej aparatury rozdziel-

czej niskiego napięcia23. 

Firmy różnych branż pojawiły się też w 

Kamiennogórskiej SSE MP. Do połowy 1999 

r. wydano w niej 4 zezwolenia na działal-

ność gospodarczą, które otrzymały: PHUP 

Ziołopex producent przypraw, herbaty, 

przypraw do grilla, wicelider na polskim 

rynku przypraw i ich eksporter do wielu 

krajów świata, firma Karko Sp. z o.o. specja-

lizująca się w projektowaniu i dystrybucji 

sprzętu oświetleniowego wewnętrznego i 

zewnętrznego, Kolibra Sp. z o.o. produku-

jąca opakowania z tworzyw sztucznych i 

Druk-Lena S.A. specjalizująca się w poligra-

fii wielkoformatowej, w produkcji kolekcji 

stołowych oraz flag państwowych24. 

Według stanu na dzień 15 września 1999 

r. w Kamiennogórskiej SSE MP zadeklarowa-

ne inwestycje sięgały 25,2 mln zł, a zreali-

zowane wynosiły tylko 1,7 mln zł, w Legnic-

kiej SSE zadeklarowane przez inwestorów 

nakłady sięgały 1068,2 mln zł, a zrealizowa-

ne wynosiły 442,5 mln zł, a w Wałbrzyskiej 

SSE Invest-Park zadeklarowane inwestycje 

wynosiły 327,5 mln zł, a zrealizowane 131,1 
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mln zł. Z zadeklarowanych inwestycji naj-

wyższy poziom ich realizacji był więc w 

Legnickiej SSE (41,4%), w Wałbrzyskiej SSE 

Invest-Park (40,0%), a najniższy w Kamien-

nogórskiej SSE MP (6,7%)25.

Od chwili uzyskania zezwolenia do pod-

jęcia produkcji przeważnie upływało kilka-

naście miesięcy. W tym okresie inwestorzy 

wznosili obiekty produkcyjne, administra-

cyjne, socjalne, poszukiwali i nawiązywali 

kontakty handlowe z podmiotami krajowy-

mi i zagranicznymi, zatrudniali firmy bu-

dowlane, montażowe, usługowe, ich dział-

ki stawały się wielkimi placami budowy. 

Wszystkie budynki wznoszone w strefach 

budowane były już w nowych technologiach 

zapewniających funkcjonalność, energoosz-

czędność i estetyczny wygląd.

Pierwsze planowane inwestycje w SSE 

przeważnie były zaniżone w stosunku do 

rzeczywistych kosztów. Przykładowo firma 

Winkelmann Polska Sp. z o.o., w Legnickiej 

SSE zamierzała zainwestować 52,8 mln zł, a 

rzeczywiste jej nakłady finansowe zamknęły 

się kwotą 227 mln zł. Firma Gruca S.A., w tej 

strefie planowała wydać 2,2 mln zł, a wydała 

9,6 mln zł, Uzin Polskie Produkty Budowlane 

Sp. z o.o., planowała wydać 8,8 mln zł, a wy-

dała 11,8 mln zł, Wiessmann Technika Grzew-

cza Sp. z o.o., planowała wydać na inwestycje 

11 mln zł, a faktycznie wydała 54,2 mln zł26.

Firmy polskie działające w SSE położonych 

w Polsce południowo-zachodniej przeważnie 

nie dysponowały wysokimi kapitałami i nie 

deklarowały wysokich inwestycji. Często by-

ły to firmy bez większego doświadczenia w 

biznesie, nie posiadające stabilnych rynków 

zbytu, kadry menedżerskiej. Firmy te z uwa-

gi na słabość kapitałową nie mogły też liczyć 

na uzyskanie wysokich kredytów w bankach 

krajowych i zagranicznych. Inna sytuacja by-

ła w przypadku firm zagranicznych. Firmy te 

z reguły dysponowały pokaźnymi kapitała-

mi, posiadały liczne powiązania handlowe, 

nowoczesne technologie, laboratoria, współ-

pracowały z ośrodkami akademickimi i na-

ukowo-badawczymi. Firmy te na inwestycje 

mogły wydawać duże kwoty bez uszczerbku 

dla ogólnej kondycji ekonomicznej, mogły 

też liczyć na pomoc finansową firm-matek i 

na uzyskanie wysokich kredytów.

Start firm krajowych i zagranicznych 

w SSE nie był więc równy i chociaż firmy 

polskie liczebnie przeważały to w wielkości 

deklarowanych i realizowanych inwestycji 

zdecydowanie ustępowały firmom zagra-

nicznym. 

Wraz z pojawieniem się inwestorów w 

strefach powstało zapotrzebowanie na róż-

ne usługi geodezyjne, bankowe, monito-

ring, agencje ochrony mienia, serwis. Około 

2000 r. różne firmy usługowe istniały już 

we wszystkich SSE. Stanowiły one uzupeł-

nienie, a zarazem przedłużenie aktywności 

ekonomicznej inwestorów, wpływały też na 

obniżenie skali lokalnego bezrobocia. 
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Od 1 stycznia 1999 r. wszystkie anali-

zowane SSE znalazły się w województwie 

dolnośląskim27. W chwili powstania zaj-

mowało ono 19 948 km² powierzchni, co 

stanowiło 6,4% terytorium Polski, a liczba 

jego mieszkańców wynosił 2 985 tys. (7,7% 

ludności Polski). Obszar województwa był 

silnie zaludniony na 1 km² przypadało śred-

nio 150 osób, podczas gdy przeciętna kra-

jowa wynosiła tylko 124 osoby na km². Na-

leży jednak nadmienić, że województwo to 

było nierówno zaludnione, przykładowo w 

powiecie górowskim na km² przypadało za-

ledwie 51 osób, a w powiecie dzierżoniow-

skim aż 236 osób. Województwo zostało 

podzielone na 26 powiatów i 169 gmin, a 

jego ogólny kształt przypominał wojewódz-

two wrocławskie sprzed 1975 r. z dołączo-

nym Głogowem i okolicami28. 

Województwo dolnośląskie ma charak-

ter przemysłowo-rolniczy, jest jednostką 

dobrze zurbanizowaną, około 72% jego lud-

ności mieszka w miastach. Ważniejsze w 

nim gałęzie przemysłu to górnictwo węgla, 

wydobycie i hutnictwo rud miedzi (LGOM), 

przemysł włókienniczy, środków transpor-

tu, energetyczny i elektroniczny. Duże za-

kłady to KGHM „Polska Miedz” S.A. w Lubi-

nie, „Pollena” S.A. we Wrocławiu, Jelcz S.A. 

w Jelczu-Laskowicach. Zakłady te stanowiły 

ważne miejsca pracy dla mieszkańców wo-

jewództwa i wraz z istniejącymi na jego 

terenie SSE wydatnie sprzyjały rozwojowi 

regionalnej wytwórczości. 

FUNKCJONOWANIE STREF W 

WOJEWÓDZTWIE W LATACH 

2000-2007 

W założeniu SSE w Polsce miały stano-

wić zwarte obszary, lecz erozja tego zało-

żenia uwidoczniła się już w toku ich two-

rzenia. Już rozporządzenia RM o powołaniu 

kolejnych stref stwierdzały, że będą one 

podzielone na podstrefy. Takie rozwiązanie 

stało się elementem przetargowym między 

rożnymi grupami interesu. W niektórych 

strefach pod uwagę brane było stanowisko 

największego inwestora, w innych ważne 

było stanowisko władz samorządowych, 

lub partii politycznych. Walka o strefy, a 

następnie o ich obsadę personalną stawał 

się niekiedy bardzo zacięta i obfitował w 

wiele negatywnych zjawisk29. 

Do 2000 r. ogólna liczba podstref nie 

ulegała większym zmianom. Władze pań-

stwowe mimo nacisku różnych grup i pod-

miotów rozpoczynając negocjacje o przy-

stąpieniu Polski do UE na ogół niechętnie 

wydawały decyzje o powiększeniu stref i 

tworzeniu nowych podstref. Stanowisko 

to związane było i z chłodną oceną stref 

przez Komisję Europejską, która co prawda 
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30 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw. 

Dz. U. 2000, nr 60, poz. 704. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 20001 r. 
31 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych 

ustaw. Dz. U. 2000, nr 117, poz. 1228.
32 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013. Dz. U. UE 4.3 2006. Załącznik V, C 54/43; Rozpo-

rządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej. Dz. U. 20006, nr 

190, poz. 1402. 

nie negował ich istnienia, lecz metody sto-

sowanej w nich pomocy publicznej, która 

była trudna do ustalenia między innymi z 

braku limitów i zasad kumulowania ulg i 

zwolnień podatkowych. 

W połowie 2000 r. Sejm przyjął ustawę 

o warunkach dopuszczalności i nadzorowa-

niu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw. 

Pomoc ta miała być udzielana dla regionach 

gdzie PKB per capita był niższy niż 75% PKB 

UE i dla przedsiębiorców, którzy w ciągu 3 

lat zainwestują co najmniej 100 tys. euro30. 

W listopadzie 2000 r. Sejm znowelizował 

ustawę o SSE, która weszła w życie 1 stycz-

nia 2001 r. Od tej pory RM mogła określić 

dopuszczalną wielkość pomocy publicznej 

w poszczególnych strefach biorąc pod uwa-

gę poziom bezrobocia, poziom PKB i skalę 

regionalnych problemów związanych z re-

strukturyzacją okręgów przemysłowych31.

Znowelizowana ustawa obowiązywał od 

1 stycznia 2001 r. i odnosiła się do firm, 

które od tej daty uzyskały zezwolenia. Fir-

my, które uzyskały zezwolenia przed 2001 

r. funkcjonowały nadal na podstawie usta-

wy z dnia 20 października 1994 r. i wyda-

nych na jej mocy rozporządzeń. Nie był to 

koniec zmian prawnych odnoszących się do 

SSE. Ustawa o ich tworzeniu była jeszcze 

nowelizowana kilkakrotnie. Ostatecznie na 

podstawie wytycznych KE na lata 2007-2013 

w województwie dolnośląskim duże przed-

siębiorstwa uzyskały dopuszczalna pomoc 

regionalną w wysokości do 40% podatku 

dochodowego, średnie do 50%, a małe w 

wysokości do 60%32. 

Częste zmiany prawne odnoszące się do 

SSE budziły niezadowolenie i różne postawy 

inwestorów. Wielu miało wątpliwości co do 

słuszności podjętych decyzji. Aby zapobiec 

stagnacji SSE spółki zarządzające nimi zin-

tensyfikowały akcje promocyjne, rozpoczę-

ły też zabiegi o wymianę terenów, które nie 

przyciągały inwestorów na obszary bardziej 

atrakcyjne. Działalność zarządów stref sku-

piła się też na tworzeniu nowych podstref i 

powiększaniu już istniejących. Duży przyrost 

powierzchni stref i liczby podstref nastąpił 

od 2001 r. od nadmienionego roku wszyst-

kie analizowane strefy wzbogacały się o no-

we tereny. Duży udział w tworzeniu nowych 

podstref miały władze samorządowe, które 

uważały je za panaceum na zmniejszenie 

bezrobocia, i wzrost dochodów z podatków 

od osób fizycznych i prawnych. 

W latach 2001-2007 w Kamiennogórskiej 

SSE MP powstały podstrefy w Kowarach i 

w Piechowicach, a jej ogólny obszar wzrósł 
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33 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park, /Podstrefy/, http//www. invest-park. com. pl; M. Kozaczka, Spe-

cjalne strefy ekonomiczne..., s. 115.
34 Tamże.
35 Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. /Firmy istniejące na terenie LSSE/, http://www.strefa-legnica.com; Wiezi-Tec 

Sp. z o.o.,, htt://wiezitec.pl; Ado Sp. z o.o.,, http://www.ado international. pl

z 226 ha do 241 ha. W tym okresie w Le-

gnicka SSE powiększyła swój obszar z 382 

ha do 417 ha, tworząc nowe podstrefy w 

Chojnowie, w Legnickim Polu, Lubiniu, Śro-

dzie Śląskiej, i w Złotoryi, a Wałbrzyska SSE 

Invest-Park powiększyła swój obszar z 256 

ha do 1422 ha i liczbę podstref z 4 do 27. 

Przeważnie były to jednak małe podstrefy 

często liczące po kilka lub kilkanaście ha 

powierzchni i położone w obrębie miast. 

Tylko podstrefy: Wałbrzych, Oława, Wro-

cław, Świdnica i Żarów liczyły ponad 100 

ha powierzchni i były atrakcyjnymi terena-

mi dla inwestorów33. 

Duża liczba podstref była korzystna nie 

tylko dla dużych inwestorów. Również mali 

i średni inwestorzy nie dysponujący z re-

guły dużymi kapitałami, a mieszkający w 

pobliżu podstref mogli w nich podjąć dzia-

łalność i współpracę z silniejszymi kapitało-

wo podmiotami. Podstrefy ożywiły szereg 

regionów, dały prace osobom o różnych 

kwalifikacjach, małym firmom budowla-

nym i transportowym. W połowie 2007 r. 

wszystkie SSE istniejące na terenie woje-

wództwa dolnośląskiego zajmowały 2080 

ha powierzchni, co stanowiło 0,1% jego 

ogólnego obszaru34.

Ujemną stroną SSE były niskie wymaga-

nia stawiane inwestorom. Mimo preferencji 

zawartych w rozporządzeniach RM w prak-

tyce zezwolenia na działalność w strefach 

otrzymywali niemal wszyscy starający się 

o nie przedsiębiorcy. Przeważnie też nie 

stawiano przed nimi wysokich wymagań 

związanych z jakością produkcji, zaawanso-

waniem technologicznym, czy konieczności 

nawiązania współpracy z podmiotami dzia-

łającymi poza strefami.

W 2001 r. w podstrefie Legnica rozpo-

częła działalność C+P Systemy Meblowe 

Sp. z o.o., w następnym roku Brugmar Sp. z 

o.o., specjalizująca się w branży metalowej 

i w produkcji grzejników panelowych, oraz 

Gates Polska Sp. z o.o., produkująca pasy 

napędowe. W następnym roku działalność 

podjęły Faurecia-Legnica Sp. z o.o., produ-

kująca akcesoria samochodowe i Animak-

Kopcza S.C. producent makaronów. 

W 2005 r. w podstrefie tej pojawiła się 

firma Tbmeca Sp. z o.o., specjalizująca się w 

branży motoryzacyjnej, Wiezi-Tec Sp. z o.o., 

producent tworzyw sztucznych, a w następ-

nym roku Harter Automatyzacja Sp. z o.o., 

specjalizująca się w produkcji elementów 

precyzyjnych wytłaczanych, oraz ADO Sp. 

z o.o., specjalizująca się w produkcji rolet 

i firan35.

Nowe firmy pojawiły się też w podstre-

fie Polkowice. W 2003 r. rozpoczęła w niej 

działalność CCC Faktory Sp. z o.o., produ-

cent obuwia, a w 2005 r. Sanden Manufactu-
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ring Poland Sp. z o.o., produkująca elemen-

ty do klimatyzatorów samochodowych. W 

2005 r. w podstrefie Legnickie Pole działal-

ność rozpoczęła Voss Automotive Polska Sp. 

z o.o., produkująca części motoryzacyjne, 

a w podstrefie Kowary Hormann Legnica 

Sp. z o.o., oraz Fapol Sp. z o.o. Z kolei w 

podstrefie Złotoryja w 2006 r. działalność 

rozpoczęły 3 firmy Kuhnel Polska Sp. z o.o., 

Eucoso Sp. z o.o., i Ksys Polska Sp. z o.o. 

Pierwsza firma produkuje elementy dacho-

we, druga elementy konstrukcyjne, a kolej-

na części do AGD i elementy bitumiczne.

Od 2006 r. kilka firm rozpoczęło dzia-

łalność w podstrefie Środa Śląska. Vorwera 

Dichtung Systeme Polska Sp. z o.o., specja-

lizuje się w produkcji elementów z tworzyw 

sztucznych, dla przemysłu motoryzacyjnego 

Fiuk Polska Sp. z o.o., produkuje elementy 

metalowe, Crop Polska Sp. z o.o., elementy i 

podzespoły samochodowe, a Industrial Bru-

shes Manufacturing Sp. z o.o., szczotki do 

czyszczenia dużych powierzchni. Ze wzglę-

du na niedotrzymanie przyjętych zobowią-

zań kilku firmom cofnięto zezwolenia, a 

kilku innym przyznano z terminem rozpo-

częcia działalność w 2008 r.36.

W porównaniu do kilku innych stref na-

pływ dużych inwestorów do Legnickiej SSE 

był dość skromny. Przykładowo w Łódzkiej 

SSE w latach 2001-2007 pojawili się tacy 

potentaci jak: BSH Sprzęt Gospodarstwa 

Domowego Sp. z o.o., Gillette Poland Inter-

national Sp. z o.o., Hitchinson Poland Sp. 

z o.o., Indesit Company Polska Sp. z o.o., 

Della Sp. z o.o., i Amcor Sp. z o.o. Firmy te 

zadeklarowały wysokie inwestycje i zatrud-

nienie pokaźnej liczby pracowników. Della 

Sp. z o.o., zadeklarowała zainwestowanie 

około 200 mln euro i zatrudnienie około 3 

tys. pracowników, Gillette Poland Interna-

tional Sp. z o.o, zainwestowanie 433 mln 

zł i zatrudnienie około 600 pracowników, 

a Indesit Company Polska zainwestowanie 

ponad 172 mln zł i zatrudnienie około 500 

pracowników. Po zakończeniu inwestycji 

Della Sp. z o.o., będzie produkowała sprzęt 

i akcesoria komputerowe, monitory, gło-

śniki, notebooki, serwery, będzie też pro-

wadziła centrum logistyczne koncernu, a 

Amcor Sp. z o.o., należąca do Grupy Amcor 

światowego lidera w produkcji opakowań, 

będzie wytwarzać różnorodne opakowania 

dla przemysłu spożywczego37. 

Dzięki napływowi takich inwestorów 

Łódzka SSE w krótkim czasie znalazła się w 

czołówce polskich SSE. W 2006 r. w strefie 

tej ważne zezwolenia posiadało 76 firm, na-

kłady inwestycyjne przekroczyły 3 mld zł, a 

zatrudnienie 6,7 tys. osób. Dzięki SSE Łódź i 

region łódzki w krótkim czasie stały się za-

głębiem komputerowym i sprzętu AGD38. 

W porównaniu do wymienionych stref 

jeszcze lepsza sytuacja powstała w Wał-
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brzyskiej SSE Invest-Park. Po 2000 r. pojawi-

ło się w niej szereg nowych firm z różnych 

branż i deklarujących pokaźne nakłady fi-

nansowe. W podstrefie Wałbrzych znalazły 

się między innymi: NTS Steering System Eu-

ropa Polska Sp. z o.o., producent przekładni 

kierowniczych, Glaverbel Silesia Sp. z o.o., 

producent wyrobów ze szkła dla budow-

nictwa, Quin Polska Sp. z o.o., producent 

akcesoriów samochodowych i Migapol Sp. 

z o.o., specjalizująca się w obróbce metali i 

nakładaniu powłok na metale. 

W podstrefie Dzierżoniów działalność 

rozpoczęły między innymi: Przedsiębior-

stwo Pamax Sp. z o.o., producent stolarki 

budowlanej z PCV i z aluminium, Libra Sp. z 

o.o., producent klei dla budownictwa i farb 

ekologicznych, Harris Calivific International 

Sp. z o.o, producent i dystrybutor wyrobów 

do spawania i ciecia, palników gazowych i 

elektrycznych, urządzeń kontrolno-pomia-

rowych, oraz Metalis Polska Sp. z o.o., pro-

ducent części metalowych dla przemysłu 

elektrycznego, elektrotechnicznego i mo-

toryzacyjnego39. 

Nowi inwestorzy pojawili się też w pod-

strefie Jelcz-Laskowice. Działalność rozpo-

częła tam Toyota Motor Industrie Poland 

Sp. z o.o., produkująca silniki Diesla, Toyota 

Tsusho Europe Societe Anonyme producent 

pojemników metalowych, NTK Technimi-

cal Ceramics Sp. z o.o., producent wyro-

bów ceramicznych i świec zapłonowych. W 

podstrefie Świdnica działalność rozpoczęła 

cynkownia Galess Sp. z o.o., Electrolux Po-

land Sp. z o.o., producent sprzętu AGD, Col-

gate-Palmolive Manufacturing Poland Sp. z 

o.o., producent preparatów do higieny jamy 

ustnej i do higieny osobistej, oraz Nifico Po-

land Sp. z o.o., producent pierścieni, nitów i 

zacisków z tworzyw sztucznych.

Z kolei w podstrefie Wrocław od chwili 

uzyskania zezwoleń dużą aktywność wy-

kazały Wabco polska Sp. z o.o., producent 

przyczep i naczep samochodowych, Fagor 

Mastercook S.A., producent sprzętu AGD, 

Polar S.A. również producent AGD, a w pod-

strefie Żarów Yogi Factory Poland Sp. z o.o., 

producent łożyska, Elektrolux Sp. z o.o., pro-

ducent sprzętu AGD, T&T Polska Sp. z o.o., 

producent komponentów do AGD, Steel Pol-

ska Sp. z o.o., producent elementów ze stali 

nierdzewnej do AGD i do samochodów, Da-

iceel Systems Europe Sp. z o.o., producent 

części i akcesoriów samochodowych, oraz 

Colorobbia Polska Sp. z o.o., producent farb 

i lakierów oraz wyrobów chemicznych.

W końcu 2006 r. w strefie tej ważne 

zezwolenia posiadało 79 firm, które zain-

westowały 5,8 mld zł i zatrudniły ponad 15 

tys. pracowników. W strefie tej dominującą 

pozycję zdobyły firmy specjalizujące się w 

produkcji sprzętu AGD i sprzętu motoryza-

cyjnego40.
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W porównaniu do Wałbrzyskiej SSE 

Invest-Park rozwój Kamiennogórskiej SSE 

MP w latach 2001-2007 był dość skromny. 

Po 2000 r najwięcej nowych inwestorów 

pojawiło się w podstrefach Kamienna Gó-

ra i Nowogrodziec. W pierwszej podstre-

fie znalazły się m. inn. BO-WA-DEZ Sp. z 

o.o., producent mebli, Autocam Poland Sp. 

z o.o., producent części do samochodów, 

Metaline Sp. z o.o., producent wyposażeń 

do wnętrz, i Wilton Timber Products Po-

land Sp. z o.o., producent okien i drzwi 

drewnianych. Z kolei w podstrefie Nowo-

grodziec zezwolenia otrzymały Cerryss 

S.C. producent farb i lakierów, CM-3 Polska 

Sp. z o.o., producent kontenerów metalo-

wych do przewozu samochodów osobo-

wych, Weber Hydraulika Sp. z o.o., produ-

cent podnośników hydraulicznych, pomp i 

urządzeń ratowniczych, Novoferm Door Sp. 

z o.o., producent wyrobów metalowych i 

fabryka plastików Gliwice Sp. z o.o., specja-

lizująca się w produkcji wyrobów z gumy i 

tworzyw sztucznych. 

W Piechowicach Ceramika Marconi Sp. z 

o.o., produkuje gres polerowany, płytki i ele-

menty dekoracyjne do płytek, Konstal Sp. z 

o.o., w Lubaniu produkuje wyroby metalowe, 

Lubatex Sp. z o.o., w Lubawce wyroby tekstyl-

ne, a Elektroplas Sp. z o.o., wyroby z gumy i z 

tworzyw sztucznych. W końcu 2006 r. w Ka-

miennogórskiej SSE MP ważne zezwolenia po-

siadało 39 firm, inwestycje przekroczyły 1 mld 

zł, a zatrudnienie 3,2 tys. osób41. Ogólne wyniki 

funkcjonowania SSE w województwie dolnoślą-

skim do końca 2006 r. przedstawia tabela 1.

W pierwszym kwartale 2007 r. w Legnic-

kiej SSE pojawił się jeden inwestor zagra-

niczny, który zadeklarował 140 mln na inwe-

stycje i zatrudnienie 480 pracowników, a w 

Wałbrzyskiej SSE Invest-Park pojawiło się 8 

inwestorów w tym 6 zagranicznych, którzy 

zadeklarowali 342,6 mln zł nakładów inwe-

stycyjnych i zatrudnienie 916 pracowników. 

W tym okresie nie pojawił się żaden nowy 

inwestor w Kamiennogórskiej SSE MP42. 

Rozwój SSE w woj. dolnośląskim do 2008 

r. był więc bardzo nierówny. W ciągu kilku 

Tabela 1. Efekty funkcjonowania SSE w woj. dolnośląskim w latach 1999-2006.

Nazwa strefy

15 09 1999 30 09 2005 31 12 2006

Utworzone 
miejsca pracy

Inwestycje w 
mln zł

Utworzone 
miejsca pracy

Inwestycje
w mln zł

Utworzone 
miejsca pracy

Inwestycje w zł.

Kamiennogórska 496 1,7 2003 538,4 3229 1000 810 000

Legnicka 535 442,5 5030 2687,9 6729 3 125 303 215

Wałbrzyska 932 131,1 10596 4269,9 15055 5 872 072 472

Źródło: M. Kozaczka, Specjalne strefy ekonomiczne..., s. 85, 141, 144; „Gazeta Prawna” 29 05 2007, s. 13. 
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lat dominacja Wałbrzyskiej SSE Invest-Park 

stała się pełna, a na proces ten złożyło się 

wiele czynników w tym aktywność spółek 

zarządzających strefami, atrakcyjność stre-

fy, stan infrastruktury, stan połączeń kole-

jowych i drogowych, kierunki produkcji. 

W latach 1997-2007 planowane zatrudnie-

nie nie zostało osiągnięte w Kamiennogórskiej 

SSE MP. Również i oddziaływanie regionalne 

tej strefy jest dość skromne. Z dotychczaso-

wych badań wynika, że każde 1000 miejsc 

pracy w strefie przyczynia się do powstania 

około 350 miejsc pracy w jej otoczeniu43. 

Przyjmując taką podstawę można obliczyć, 

że w okolicy Kamiennogórskiej SSE MP do 

połowy 2007 r. powstało około 1300 miejsc 

pracy, w otoczeniu Legnickiej SSE około 2550 

miejsc pracy, a w okolicy Wałbrzyskiej SSE In-

vest-Park około 5700 miejsc pracy. W sumie 

do połowy 2007 r. w SSE woj. dolnośląskiego 

zatrudnienie znalazło około 27,5 tys. osób, a 

w ich otoczeniu około 9,5 tys. osób.

Obok zatrudnienia jak największej liczby 

pracowników strefy miały do spełnienia wie-

le innych zadań, w tym pozyskanie kapitału 

zagranicznego, dywersyfikacja produkcji, 

zwiększenie eksportu. Z zadań tych do 2008 

r. najlepiej wywiązała się Wałbrzyska SSE In-

vest-Park. Dobrze funkcjonował też spółka 

zarządzająca tą strefą. Wałbrzyska Specjalna 

Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Głównie z tytu-

łu sprzedaży ziemi inwestorom. w 2002 r. wy-

pracowała ona zysk w wysokości 1,8 mln zł, w 

2004 r.– 4 mln zł, a w 2005 r.– 7 mln zł44. 

UWAGI KOŃCOWE

SSE w woj. dolnośląskim istnieją od kil-

ku lat, i dzięki nim wydatnie wzrosła kon-

dycja ekonomiczna i finansowa wielu gmin 

i powiatów. Wzrosły ich dochody z tytułu 

udziału w podatkach dochodowych od osób 

fizycznych i prawnych, a tym samym zwięk-

szyły możliwości pozyskiwania funduszy 

unijnych. Strefy przyczyniły się do stabiliza-

cji ekonomicznej województwa, na ich ist-

nieniu skorzystał również budżet państwa. 

Do końca 2006 r. jeden inwestor prze-

ciętnie zainwestował w Kamiennogórskiej 

SSE MP 25,6 mln zł, w Legnickiej SSE – 63,7 

mln zł, a w Wałbrzyskiej SSE Invest-Park 

74,3 mln zł. Największe zmiany w dywer-

syfikacji produkcji w analizowanym okresie 

miały miejsce w Wałbrzyskiej SSE Invest-

Park, gdzie produkcja sprzętu AGD i moto-

ryzacyjnego przybrała duże rozmiary. 

Dla wielu zwłaszcza mniejszych miast 

woj. dolnośląskiego powstanie podstref 

ekonomicznych miało ogromne znaczenie. 

W ciągu kilku lat w ich ogólnym rozwoju 

podstrefy mocno się już zaznaczyły i ich 

rola w dalszych latach niewątpliwie będzie 

wzrastała. SSE w województwie stały się 

ważnymi miejscami w tworzeniu nowocze-

snej infrastruktury, nowych dobrze wypo-
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sażonych i estetycznych miejsc pracy, wzro-

stu eksportu i PKB. Stanowią one ważne 

wsparcie procesów restrukturyzacyjnych., 

ich ogólne osiągnięcia są pokaźne, aczkol-

wiek jeszcze nie na miarę pełnych możliwo-

ści i oczekiwań społecznych.
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SŁOWA KLUCZOWE

Specjalna Strefa Ekonomiczna, woje-

wództwo dolnośląskie, rozwój, inwestycje, 

zagraniczny kapitał, nowe technologie.

STRESZCZENIE

Celem tworzenia SSE w krajach rozwi-

jających się jest zwiększenie zatrudnienia, 

przyciągnięcie inwestorów i kapitałów za-

granicznych, nowych metod zarządzania 

i nowych technologii. Strefy przyczyniają 

się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczo-

ści oraz zwiększenia eksportu. W krajach 

rozwijających się SSE tworzone są na 

wydzielonych obszarach o powierzchni 

200-1000 ha. 

Ustawa o tworzeniu SSE została uchwalo-

na przez Sejm w 1994 roku. Pierwsza SSE w 

Polsce utworzona została w Mielcu w 1995 

roku. Celem jej powstania było głównie roz-

wiązanie regionalnych problemów społecz-

no-gospodarczych związanych z dużym bez-

robociem. SSE w województwie dolnośląskim 

w ciągu kilku lat przyczyniły się do znacznej 

poprawy sytuacji finansowej gmin i powiatów. 

Autor uważa, że w kolejnych latach będą na-

dal wpływały korzystnie na rozwój regionu. 

SUMMARY

The purposes of creating Special Economic 

Zones (SEZ) in developing countries are incre-

asing employment, attracting foreign investors 

and capital, implementing new managing me-

thods and new technologies. The Zones cause 

development of local enterprise and increasing 

export. In developing countries SEZs are loca-

ted on the areas of 200-1000 hectares. 

The act about creating SEZ was passed 

by Parliament in 1994. The firs SEZ was cre-

ated in Mielec in 1995. The purpose of its 

creation was mainly solving regional pro-

blems with high unemployment. SEZs in 

Lower Silesia Province caused great impro-

vement of economic situation in the provin-

ce in the period of lat few years. The author 

claims that SEZs will cause further improve-

ment in the province in the next few years.

Nota o autorze:

dr hab. Marian Kozaczka (prof. KUL), WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli, Instytut 

Ekonomii, Katedra Teorii i Polityki Ekonomicznej
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Atak terrorystyczny na Nowy Jork z 11. 

września 2001 roku skierował uwagę całego 

świata na aspekt bezpieczeństwa – bezpie-

czeństwa państwowego, osobistego oraz 

bezpieczeństwa prowadzenia działalności 

gospodarczej. W każdym z tych obszarów 

dotychczasowe standardy zostały obalone. 

I stało się tak w Stanach Zjednoczonych – 

w państwie, które pod każdym względem, 

także pod względem bezpieczeństwa nale-

ży do światowej czołówki.

W Polsce pojęcie bezpieczeństwa koja-

rzone jest przede wszystkim z bezpieczeń-

stwem osobistym lub bezpieczeństwem 

narodowym. Bezpieczeństwo biznesu spro-

wadza się w praktyce do ochrony mienia i 

osób oraz zabezpieczeń elektronicznych. 

Inne elementy bezpieczeństwa działalności 

gospodarczej są lekceważone jako przesad-

ne lub zaniedbywane ze względu na koszty. 

Nic bardziej mylnego! Każdy błąd w ocenie 

zagrożeń może doprowadzić nawet do utra-

ty całego dorobku firmy, jej pracowników, 

Zarządu i Właścicieli. Zagrożeniem może 

być konkurent, który umieścił podsłuch w 

sali zebrań kierownictwa naszej firmy lub 

pracownik, który nie czując się docenio-

nym, ponad swoją lojalność będzie cenił 

pieniądze. Niebezpieczeństwo może sta-

nowić związanie się z bankiem, który pro-

wadzi ryzykowną działalność inwestycyjną 

lub przedpłata dla kooperanta, stojącego na 

progu bankructwa. Brak przeszkolenia per-

sonelu i korzystanie z usług niesprawdzo-

nych firm może na przykład skutkować kło-

potliwymi artykułami w prasie i rozgłosem 

w innych mediach, tym samym niwecząc 

długo przygotowywaną transakcję. Do tego 

dochodzą jeszcze: włamania komputerowe 

hakerów, zwykła kradzież, napad rabunko-

wy czy szantaż. Jak zatem zminimalizować 

istniejące ryzyko?

Zintegrowany system zarządzania bez-

pieczeństwem firmy to kompleksowe po-

dejście do bezpieczeństwa biznesu, oparte 

na przekonaniu, że bezpieczeństwo jest tak 

samo ważnym czynnikiem dla sukcesu fir-

my, jak profesjonalna kadra menedżerska, 

stabilna sytuacja finansowa i silna pozycja 

rynkowa. Jednym z fundamentów budo-

Dr Leszek Buller

Bezpieczeństwo
po integracji z Unią Europejską
The economic security after Polish accession to the EU
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1 Standardy bezpieczeństwa i ochrony informacji w NATO /Materiał informacyjny/, Warszawa, luty 1998, s. 2.
2 Tamże, s. 1.
3 Tamże, s. 3.

wy „nowych struktur” w zakresie bezpie-

czeństwa (na przykład: ochrony tajemnicy 

państwowej, służbowej, handlowej) jest 

przyjęcie obowiązującej w krajach Unii Eu-

ropejskiej zasady need to know1 – zgodnie z 

którą dostęp do informacji ważnych i chro-

nionych można uzyskać w takim zakresie, 

jaki jest niezbędny do wykonywania zadań. 

Strategia firmy powinna określać priorytety 

oraz wskazywać słabe punkty w systemie 

kompleksowej ochrony firmy.

Wstąpienie Polski do struktur NATO 

spowodowało dostosowanie przepisów 

prawnych dotyczących ochrony informacji 

niejawnych do wymogów – określanych 

w terminologii NATO – jako minimalne 

standardy bezpieczeństwa.2 Standardy te 

regulują we wszystkich państwach człon-

kowskich szczegółowe kwestie związane 

z szeroko rozumianą problematyką bez-

pieczeństwa nie tylko państwowego ale i 

bezpieczeństwa działalności gospodarczej. 

W państwach członkowskich NATO i nale-

żących do Unii Europejskiej mechanizmy 

ochrony informacji i bezpieczeństwa bizne-

su koncentrują się na rozbudowanych pro-

cedurach i czynnościach profilaktycznych 

oraz sprawdzeniowych, a nie – jak było w 

krajach byłego Układu Warszawskiego – 

rozbudowanej represji za naruszenie prze-

pisów obejmujących wszystkie sfery życia 

społecznego i gospodarczego.

Standardy bezpieczeństwa złożone z 

szeregu czynności i procedur stanowią o 

funkcjonalności systemu, a jego zdolność 

do osiągania zamierzonych celów jest pod-

stawowym kryterium oceny.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE

Bezpieczeństwo osobowe rozumiane 

jako system czynności zmierzających do 

wszczęcia procedur w dwóch aspektach: 

badania odpowiedzialności, gdzie sprawdza 

się czy osoba nie była karana; kwalifikacje 

zawodowe, stosunek do pracy, kontakty 

zawodowe oraz kondycję finansową oraz 

badania lojalności – jako drugi etap proce-

dury – weryfikowane są cechy charakteru i 

osobowości kandydata oraz sytuacje, które 

mogłyby spowodować nielojalne zachowa-

nie i zagrożenie bezpieczeństwa (wyklucza 

się narkomanię, alkoholizm, dewiacje sek-

sualne, negatywne cechy charakteru, cho-

roby psychiczne itp.). 

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I 

DOKUMENTÓW

Zespół czynności i procedur jakie mu-

si przejść wytworzenie dokumentu klasy-

fikowanego (chronionego ze względu na 

ważne informacje), jego rejestrowanie, 

przesyłanie, kontrolowanie, archiwizowa-

nie i niszczenie.3
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BEZPIECZEŃSTWO 

URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW 

TELEINFORMATYCZNYCH

Kompleks środków bezpieczeństwa sto-

sowanych w telekomunikacji w celu unie-

możliwienia przechwycenia informacji z 

tych systemów przez osoby nieupoważnio-

ne, ograniczenia zjawiska ubocznej emisji 

(tzw. elektromagnetycznej).

Bezpieczeństwo komputerowe rozumia-

ne jako stosowanie zabezpieczeń sprzętu, 

oprogramowania firmowego i użytkowego 

w systemach komputerowych w celu zapo-

bieżenia ujawnianiu informacji, próbom jej 

zmiany lub usunięcia.

Standardy te szczegółowo opisują wa-

runki funkcjonalne i techniczne urządzeń 

oraz systemów, a także procedury w za-

kresie bezpieczeństwa fizycznego (osobo-

wego, obiektowego), emisji (w tym kompa-

tybilność elektromagnetyczna), transmisji i 

bezpieczeństwa kryptograficznego.

W Polsce w ostatnich latach nastąpił 

szybki rozwój telefonii komórkowej. Roz-

wój systemów telefonii ruchomej z jednej 

strony umożliwił błyskawiczne przekazy-

wanie informacji, z drugiej zaś spowodował 

specyficzne dla tego medium zagrożenia. 

Do najważniejszych zagrożeń związanych z 

użytkowaniem telefonu komórkowego mo-

żemy zaliczyć:

1. Możliwość podsłuchiwania przesyłanych 

informacji (utrata ich poufności) – tele-

fony komórkowe nie są wyposażone w 

mechanizmy zabezpieczające przeka-

zywane informacje przed możliwością 

ich przechwycenia i odtworzenia przez 

osoby dysponujące specjalistycznym 

sprzętem do monitorowania kanałów 

radiowych, którymi transmitowane są 

informacje w systemach telefonii komór-

kowej. 

2. Możliwość określenia miejsca lub obiek-

tu, w którym znajduje się lub przebywa 

użytkownik telefonu komórkowego – w 

chwili uruchomienia telefonu komórko-

wego, urządzenia zarządzające syste-

mem mobilnym identyfikują użytkow-

nika telefonu komórkowego, określając 

między innymi obszar, w którym się 

znajduje. 

3. Możliwość identyfikacji osób, z którymi 

kontaktuje się korzystający z telefonu 

komórkowego – urządzenia pracujące 

w systemach telefonii komórkowej reje-

strują dane dotyczące połączeń realizo-

wanych z udziałem użytkownika telefo-

nu komórkowego (tzw. biling).

4. Możliwość zdalnego uruchomienia w 

telefonach komórkowych funkcji o spe-

cjalnym przeznaczeniu – skala integra-

cji układów scalonych oraz powszechne 

wykorzystywanie mikroprocesorów w 

sprzęcie elektronicznym pozwala na 

zaimplementowanie w nich dodatko-

wych, nie udokumentowanych funkcji. 

Telefon komórkowy z wbudowanym 

modułem elektronicznym o specjalnym 

przeznaczeniu może być na przykład 

zdalnie zablokowany, uniemożliwiając 

jego użytkownikowi komunikowanie się 

z systemem mobilnym. Natomiast przy 
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4 „Ściśle jawne” Tajemnice – o czym należy pamiętać, – co należy wiedzieć, – jak je chronić. Dla pracowników administracji 

terenowej, przedsiębiorstw, banków, urzędów państwowych oraz firm ubiegających się o świadectwo bezpieczeństwa prze-

mysłowego, Warszawa 2000, s. 14 – 16.
5 Standardy bezpieczeństwa i ochrony informacji w NATO /Materiał informacyjny/, s. 4; w mniejszych firmach zazwyczaj po-

woływany jest tzw. oficer bezipeczeństwa.

zastosowaniu mikronadajnika telefon 

komórkowy może służyć do podsłuchi-

wania prowadzonych w nim rozmów.4

5. Możliwość zainstalowania w telefonie 

komórkowym nadajnika – urządzenie 

emitujące może znajdować się w bate-

rii telefonu komórkowego, gdyż tam ma 

stałe źródło zasilania.

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE 

I TECHNICZNE OBIEKTÓW 

PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE

Wymogi, którym powinny odpowiadać 

obiekty i pomieszczenia oraz elementy ich 

wyposażenia (szafy, biurka etc.), w których 

przechowywane są dokumenty klasyfiko-

wane. Określają one także zasady podziału 

na strefy obiektów chronionych oraz roz-

wiązania odnośnie barier fizycznych i tech-

nicznych (np. ogrodzeń), systemów dostę-

powych, a także procedur funkcjonowania 

służb ochronnych.

Bezpieczeństwo przemysłowe określa 

ogólne kierunki sprawdzeń, którym pod-

lega firma-kandydat do wykonywania kon-

traktu rządowego wiążącego się z dostę-

pem do informacji niejawnych (zgodnie z 

ustawą o ochronie informacji niejawnych). 

Współczesne standardy NATO i Unii Euro-

pejskiej ustanawiają instytucję „Certyfikatu 

Bezpieczeństwa Firmy”, dopuszczającego ją 

do realizacji takiego kontraktu. Nadają rów-

nież instytucji państwowej prawo sformu-

łowania wymogów odnośnie ochrony, któ-

rych dopełnić musi ewentualny kontrahent. 

Podmiot realizujący kontrakt z mocy prawa 

podlega kontroli oraz ochronie ze strony 

Krajowej Władzy Bezpieczeństwa.

W większości firm krajów Unii Europej-

skiej istnieją tzw. „piony ochrony instytu-

cji”5, do zadań których należy zapewnienie 

ochrony i bezpieczeństwa całokształtu dzia-

łalności danej instytucji, w tym zwłaszcza 

informacji niejawnych, prawidłowości nabo-

ru personelu, przestrzegania wewnętrznych 

i ogólnych norm prawnych oraz ochrona fi-

zyczna i techniczna obiektów. Istnieją one 

praktycznie we wszystkich instytucjach 

państwowych i gospodarczych. Obligatoryj-

nie są tworzone w instytucjach i firmach, w 

których znajdują się informacje niejawne. 

Bezpieczeństwo wymaga znajomości 

czułych punktów narażonych na atak osób 

chcących pozyskać informację poufną, a 

także podjęcia następujących działań:

1. Przy pomocy systemów telefonii (za-

równo komórkowej, jak i stacjonarnej), 

faksów, e-maili nie należy przekazywać 

informacji stanowiących tajemnicę lub 

zachowania ich poufności, o ile urządze-

nia te nie zostały wyposażone w syste-

my kryptograficzne.
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Żródło: S. Piotrowski, Techniczne aspekty ochrony informacji niejawnych, konspekt wykładu, Warszawa 2003
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2. Po wejściu do budynków o szczególnie 

ważnym przeznaczeniu (np. obiekty rządo-

we, ministerstwa, urzędy centralne) lub w 

czasie spotkań wymagających zachowania 

ich poufności (np. negocjacje, rozmowy 

biznesowe), należy posiadany telefon ko-

mórkowy zdeponować w stanie wyłączo-

nym u odpowiednich służb dyżurnych lub 

pozostawić na przykład w samochodzie.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności 

wymuszających maskowanie miejsca po-

bytu lub trasy przejazdu, w urządzeniu 

telefonii komórkowej należy wyłączyć 

zasilanie lub pozostawić je w miejscu 

pracy albo w domu.6

4. Należy w firmie wydzielić strefy ogra-

niczonego dostępu, do których wejście 

powinno być reglamentowane. W każdej 

firmie winno znajdować się wydzielone, 

bezpieczne pomieszczenie do prowa-

dzenia poufnych rozmów.

5. Personel sprzątający firmę musi składać 

się z osób wiarygodnych i mających za-

ufanie pracodawcy.

6. Należy personel firmy zachęcać do nisz-

czenia projektów poufnych dokumen-

tów w niszczarkach oraz do stosowania 

zasady „czystych biurek”.

7. System informatyczny powinien być 

w odpowiedni sposób zabezpieczony 

przed dostępem z zewnątrz, a informa-

cje poufne powinny znajdować się na 

wydzielonym z sieci (zarówno zewnętrz-

nej – internet, jak i wewnętrznej – intra-

net) komputerze.

8. Zalecane jest aby nie rzadziej niż raz 

na kwartał poddawać szczegółowe-

mu badaniu antypodsłuchowemu po-

mieszczeń do prowadzenia poufnych 

rozmów, gabinetów osób decyzyjnych, 

linii telefonii stacjonarnej, telefonów 

komórkowych, linii energetycznyh i sa-

mochodów.

Wiele wartościowych informacji pozo-

stawionych jest na widoku podczas dnia 

pracy, a także po godzinach. Koresponden-

cja, instrukcje, terminarze spotkań, tablice 

naścienne, przypominające o ważnych wy-

darzeniach, oraz inne materiały pisemne; 

wszystko to pozostawione jest na widok 

ogólny. Niektóre, z tych informacji, mogą 

być przeczytane, lub sfotografowane (na 

odległość) przez okna.

Szpiegostwu gospodarczemu, wykra-

daniu informacji niejawnych można jednak 

skutecznie zapobiegać, zaś wiedza na temat 

taktyki postępowania „szpiega”, jest pierw-

szym krokiem w kierunku zabezpieczenia 

własnych interesów.
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macji w NATO – Materiał informacyjny

„Ściśle jawne” Tajemnice – o czym należy 

pamiętać, - co należy wiedzieć, - jak je 

chronić. Dla pracowników administracji 

terenowej, przedsiębiorstw, banków, 

urzędów państwowych oraz firm ubiega-

jących się o świadectwo bezpieczeństwa 

przemysłowego, Warszawa 2000

SŁOWA KLUCZOWE

Bezpieczeństwo gospodarcze, szpiego-

stwo gospodarcze, zabezpieczanie danych.

STRESZCZENIE

W Polsce „bezpieczeństwo” rozumiane 

jest głównie jako bezpieczeństwo osobiste 

lub narodowe. Bezpieczeństwo gospodar-

cze zaś sprowadza się głównie do ochrony 

mienia oraz zabezpieczenia sieci kompute-

rowych. Pozostałe elementy zapewnienia 

bezpieczeństwa są lekceważone jako prze-

sadne lub ze względu na koszty. Jest to 

podejście bardzo nieodpowiedzialne, gdyż 

obecnie sukces rynkowy przedsiębiorstwa 

zależy w bardzo dużym stopniu od szyb-

kiego dostępu do informacji. Czyli zapew-

nienie bezpieczeństwa gospodarczego jest 

równie ważne jak profesjonalna kadra me-

nedżerska, stabilna sytuacja finansowa i sil-

na pozycja rynkowa. 

Bezpieczeństwo gospodarcze wiąże się 

ze spełnieniem określonych wymogów do-

tyczących działania przedsiębiorstwa. Bez-

pieczeństwo osobowe – weryfikacja pra-

cowników pod kątem odpowiedzialności, 

cech charakteru, przeszłości. Bezpieczeń-

stwo dokumentów papierowych podczas 

ścieżki decyzyjnej. Bezpieczeństwo sieci 

komputerowych, a tym samym dokumen-

tów w postaci elektronicznej. Świadomość 

ewentualnego podsłuchu rozmów telefo-

nicznych, zwłaszcza tych prowadzonych 

przez telefony komórkowe, powinna skut-

kować umiejętnym korzystaniem z nich 

oraz ewentualnym wyłączaniem lub wręcz 

zostawianiem poza pomieszczeniem, w 

którym prowadzone są kluczowe rozmowy 

dotyczące poufnych danych. 

Zapewnienie bezpieczeństwa gospodar-

czego jest więc trudne, kosztowne, ale nie-

zwykle ważne i niewątpliwie będzie odgry-

wało coraz istotniejszą rolę w działalności 

przedsiębiorstw.

SUMMARY

In Poland, “security” is mainly understo-

od as personal an national security. Economic 

security is ensured just by protecting pro-

perty and by protecting the network. Other 

elements of ensuring security are ignored as 

exaggerated or too expensive. It is very irre-

sponsible because economic success depends 

a lot on quick access to information. That is 

why ensuring economic security is as impor-

tant as professional managers, stable financial 

condition and strong market position. 

Economic security is connected with ful-

filling concerning enterprise’s activity. Se-

curity of the personnel – employees’ verifi-

cation due to their responsibility, character 

and their past. The security of paper docu-
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ments is also very important. The network 

security and electronic documents is signi-

ficant as well. Awareness of possible phone 

tapping, especially during phone calls by 

mobile phones should cause careful phones 

using, turning them off and even putting 

them outside the room in which there are 

essential secret conversations made. 

Ensuring economic security is very dif-

ficult, expensive, but extremely important 

and it will be of great importance in enter-

prise’s activity.

Nota o autorze:

dr Leszek Buller, WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli, Instytut Socjologii, Katedra 

Mikrostruktur Społecznych.
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WSTĘP

W obecnej globalnej gospodarce zmie-

nił się znacznie sposób oceniania wartości 

przedsiębiorstwa. Pamiętamy jak do nie-

dawna funkcjonowało hasło, że w biznesie 

bezsprzecznie liczą się wyniki (te w sensie 

dochodowości). Lecz wyniki to nie tylko 

dochodowość, ale również zrównoważony 

rozwój, etyka i społeczna odpowiedzialność. 

Rozwój biznesu przy jednoczesnym wspiera-

niu rozwoju społecznego jest wyzwaniem i 

może się powieść jedynie dzięki ludziom.

W Polsce w coraz większym stopniu ro-

śnie świadomość faktu, że firmy nie tylko 

powinny, ale muszą odgrywać aktywną i 

pozytywną rolę w społeczeństwie. Działal-

ność przedsiębiorstwa to nie tylko polityka 

kształtowania cen, jakości swoich produk-

tów, ale również dbałość o skutki społeczne 

i ekologiczne tej działalności.

Rosnące oczekiwania pracowników, in-

westorów, interesariuszy, czyli społecznego 

otoczenia firmy, stanowią coraz częściej swo-

isty bodziec do podejmowania przez przed-

siębiorców idei społecznej odpowiedzialno-

ści. Hasło „odpowiedzialny biznes” staje się 

w dzisiejszych czasach na tyle popularne, że 

przekracza granice kręgów biznesowych, bu-

dząc żywe zainteresowanie środowisk aka-

demickich i organizacji pozarządowych. Ale 

i sami konsumenci coraz chętniej wypowia-

dają się na temat „etycznego kapitalizmu” i 

potrzeby rozwoju filantropii w Polsce.

Niniejsza publikacja ma na celu ukazanie 

koncepcji CSR, zasad jej wdrażania i realizo-

wania w strategii firmy przy wykorzystaniu 

wiedzy tych, którzy z sukcesem podjęli się 

tej niełatwej misji. Zamiarem autora jest 

zwrócenie uwagi na te działania, które wpi-

sywane w misję przedsiębiorstw są na tyle 

trudne do realizacji w praktyce, że stanowią 

niestety jedynie „czysty zapis”, nie mający 

odzwierciedlenia w rzeczywistości.

CZYM JEST SPOŁECZNA 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR)?

Odpowiedzialna przedsiębiorczość, czyli 

społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. 

Dr Barbara Lubas

Zasady wdrażania koncepcji
społecznej odpowiedzialności w biznesie

The rules of Corporate Social Responsibility’s
implementation in business
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1 kod dostępu: http://www.proakademia.eu/pl/odpowiedzialnoscbiznesu/
2 kod dostępu: http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,(archiwum),464.html

Corporate Social Responsibility) stanowi no-

woczesną strategię zarządzania, uwzględnia-

jącą interesy społeczne, ochronę środowiska, 

a także relacje z różnymi grupami społeczny-

mi. CSR jest zintegrowanym, długofalowym 

podejściem do rozwoju gospodarczego wy-

nikającym z podstawowych zasad dialogu 

społecznego prowadzonego w poszukiwaniu 

rozwiązań korzystnych zarówno dla przed-

siębiorstw, jak również ich całego otoczenia, 

pracowników i lokalnych społeczności. Od-

powiedzialność firmy jest więc zdetermino-

wana przez relacje z jej otoczeniem, kapitał 

ludzki i ochronę środowiska 1.

Społeczna odpowiedzialność jest proce-

sem, w ramach którego przedsiębiorstwa 

zarządzają swoimi relacjami z różnorod-

nymi interesariuszami, którzy mogą mieć 

faktyczny wpływ na sukces w działalności 

gospodarczej, należy je zatem traktować 

jako inwestycję a nie koszt.

Odpowiedzialny biznes to podejście stra-

tegiczne, długofalowe, oparte na zasadach 

dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwią-

zań korzystnych tak dla przedsiębiorstwa, 

jak i jego całego otoczenia, pracowników, 

wszystkich interesariuszy i społeczności, w 

której działa firma. Odpowiedzialność fir-

my oznacza zwiększone inwestycje w zaso-

by ludzkie, ochronę środowiska i relacje z 

otoczeniem firmy, czyli interesariuszami2.

W Polsce w coraz większym stopniu 

rośnie świadomość faktu, że firmy muszą 

odgrywać aktywną i pozytywną rolę w 

społeczeństwie. Muszą więc koncentrować 

się nie tylko na cenach oraz jakości swo-

ich produktów i usług, ale także na skut-

kach społecznych i ekologicznych swojej 

działalności. Coraz częściej oczekuje się, 

że firmy przedstawią bardziej szczegółowe 

i pełne informacje na temat stosowanych 

metod identyfikacji i zarządzania ryzyka-

mi o charakterze społecznym, etycznym i 

ekologicznym, a także, że określą, w jaki 

sposób ryzyka te wpływają na ich wartość 

krótko– i długookresową. Myślenie o odpo-

wiedzialności w kategoriach przede wszyst-

kim działalności „dobroczynnej” lub „spo-

łecznej”, na ogół głównie w kategoriach 

filantropii, oznacza pominięcie niezwykle 

istotnego wpływu działalności korporacji 

na większość interesariuszy. Pracownicy, 

klienci, inwestorzy, społeczności lokalne 

i środowisko naturalne odczuwają skutki 

decyzji biznesowych, podejmowanych każ-

dego dnia. Firmy muszą więc stawić czoła 

rosnącym nieustannie wymogom w zakre-

sie polityki zarządzania zagadnieniami po-

zafinansowymi.

Odpowiedzialny przedsiębiorca po-

winien przestrzegać zasad CSR nie tylko 

dlatego, że takiego zachowania wymagają 

od niego przepisy prawne, ale często czy-

nić znacznie więcej i z własnej inicjatywy 

podejmować działania przekraczające jego 

obowiązki.
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3 Komitet Komisji dotyczący Odpowiedzialności Społecznej Biznesu: Wkłąd Biznesu w zrównoważony rozwój, COM 

(2002) 347 z dnia 2.07.2002.
4 Europejskie firmy MSP a odpowiedzialność społeczna i odpowiedzialność za środowisko, Obserwatorium Europej-

skich MSP 2002/ Nr 4, Komisja Europejska (kod dostępu: http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/

analysis/observatory.htm).
5 S. Borkowska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 

Warszawa 2006

W dniach 23/24 marca 2000 r. Rada Eu-

ropejska w Lizbonie ustanowiła nowy stra-

tegiczny cel na następną dekadę „stać się 

najbardziej konkurencyjną i dynamiczną 

gospodarką na świecie, opartą na wiedzy, 

zdolną utrzymać zrównoważony rozwój 

ekonomiczny i zapewnić większą liczbę lep-

szych miejsc pracy oraz większą spójność 

społeczną”. Ten szerszy kontekst, oparty na 

trzech filarach zrównoważonego rozwoju: 

wzroście ekonomicznym, spójności spo-

łecznej i ochronie środowiska, uzasadnia 

zainteresowanie Unii Europejskiej prowa-

dzeniem odpowiedniego biznesu lub Spo-

łecznie Odpowiedzialnego Biznesu wśród 

firm, a szczególnie MSP 3. Można jednak 

zauważyć, że dla wielu właścicieli lub dy-

rektorów firm główną siłą napędową do 

społecznego zaangażowania są wartości 

osobiste, a nie oczekiwane korzyści, szcze-

gólnie jeśli chodzi o działania na rzecz spo-

łeczności lokalnej 4.

KONCEPCJA SPOŁECZNEJ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI W POLSCE

Wraz z upowszechnianiem koncepcji 

społecznej odpowiedzialności w Polsce, 

powoli rośnie świadomość wśród kadry 

menedżerskiej dotycząca społecznych uwa-

runkowań rozwoju sektora biznesu. Kultura 

organizacyjna przedsiębiorstwa ma prze-

cież wpływ na kształtowanie postaw i war-

tości realizowanych przez pracowników nie 

tylko w miejscu pracy. Dobrowolne zaanga-

żowanie pracowników najlepszych przed-

siębiorstw w rozwiązywanie problemów 

społecznych może okazać się niezwykle 

istotne, szczególnie gdy brakuje funduszy i 

efektywnych struktur organizacyjnych spo-

łeczeństwa obywatelskiego. Trzeba zauwa-

żyć, że przedsiębiorstwa polskie, zarówno 

będące własnością kapitału polskiego, jak i 

zagranicznego, podejmują już różnorodne 

działania na rzecz rozwoju społecznego. 

Wiele firm uczciwie i odpowiedzialnie pro-

wadzi swoją działalność gospodarczą, mając 

na względzie dobro klientów, pracowników, 

partnerów biznesowych i społecznych 5.

Jak wskazują raporty opisujące przykła-

dy odpowiedzialnych praktyk w biznesie, 

publikowane corocznie przez Forum Od-

powiedzialnego Biznesu, w Polsce priory-

tetowo traktowane są obecnie następujące 

obszary:

Przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu

Bieda i frustracja to najpoważniejsze 

wyzwania społeczne w Polsce, utrudniające 
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6 B. Rok, Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście przemian rynkowych (kod dostępu: (http://www.cebi.pl/

texty/CSR-BR-IPISS.doc).

pozytywną współpracę na rzecz wspólnego 

dobra, zagrażające przyszłości. Firmy podej-

mują różnorodne działania, zarówno o cha-

rakterze dobroczynnym, jak i długofalowych 

inwestycji społecznych, aby ograniczać ob-

szary biedy i wykluczenia społecznego. 

Edukacja społeczna

Kształtowanie podstaw i możliwości 

powszechnego udziału w procesie edu-

kacji, wyzwalanie inicjatywy społecznej i 

aktywności obywatelskiej – to czynniki, 

które decydują o rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego. Firmy realizują innowacyj-

ne projekty partnerskie i konsekwentnie 

zwiększają swój poziom zaangażowania 

społecznego. 

Promowanie postawy 

przedsiębiorczości

Potencjał przedsiębiorczości, wyrażają-

cy się m.in. w tworzeniu nowych podmio-

tów gospodarczych, jest jednym z najbar-

dziej istotnych zasobów społecznych w 

Polsce. Odpowiedzialne przedsiębiorstwa 

funkcjonujące na polskim rynku, w ramach 

codziennych działań, przyczyniają się do 

tworzenia dobrych warunków rozwoju dla 

małych przedsiębiorstw i propagowania 

kultury przedsiębiorczości. 

Wysoka jakość miejsc pracy

Oczekiwania społeczne wobec biznesu 

wiążą się nie tylko z tworzeniem nowych 

miejsc pracy, ale także z ich jakością. Coraz 

większa ilość przedstawicieli kadry mene-

dżerskiej przekonuje się, że lepsze trakto-

wanie pracowników, przestrzeganie pod-

stawowych praw i własnych dobrowolnych 

zobowiązań, przyczynia się do wzmacniania 

ich motywacji i wydajności, a także długo-

falowego zwiększania konkurencyjności na 

rynku pracy.

Aby przedsiębiorstwa mogły się właści-

wie rozwijać, niezbędny jest sprzyjający 

klimat społeczny, zarówno wewnętrzny – 

na poziomie pracowników, jak i zewnętrz-

ny – w szerokim otoczeniu. Oczywiście, o 

aktualnej wartości firmy decydują przede 

wszystkim wyniki finansowe. Jednak istot-

nym warunkiem osiągania dobrych wyni-

ków finansowych w dłuższym horyzoncie 

czasowym jest efektywne zarządzanie 

wszystkimi zasobami firmy, także kapita-

łem ludzkim, bazą klientów i partnerów 

biznesowych, jakością produktów i usług, 

relacjami z różnorodnymi grupami interesa-

riuszy. Rozsądni właściciele lub akcjonariu-

sze, uczciwi i efektywni pracownicy, lojalni 

klienci, przychylnie nastawieni mieszkańcy 

społeczności lokalnej – to drogocenne za-

soby, które najlepiej budują długofalową 

wartość firmy. Trudno te zasoby zmierzyć, 

jeszcze trudniej wyczytać je z bilansu rocz-

nego. Dlatego mówi się o niematerialnej, 

lub społecznej wartości firmy6.

W Polsce głównie ze strony środowiska 

akademickiego wielokrotnie były kierowane 
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7 CEBI (2002), Apel do świata polskiego biznesu, w: Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy, pro-

gramy, kodeksy, red. Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G., Biuro Stałego Koordynatora ONZ 

w Polsce, Warszawa
8 B. Rok, Biznes w społeczeństwie – oczekiwania i ich realizacja, w: Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i 

wizerunek biznesu, red. nauk. Kolarska-Bobińska L., Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
9 Executive Briefing: The Millenium Poll on Corporate Social Responsibility. Environics International Ltd, Toronto, 1999

apele do przedstawicieli biznesu i admini-

stracji państwowej, dotyczące konieczności 

wspólnej pracy na rzecz kształtowania etycz-

nej infrastruktury w naszej gospodarce. W 

jednym z takich dokumentów sprzed czterech 

lat możemy przeczytać7: „Przestrzeganie pra-

wa jest podstawowym standardem etycznym 

w biznesie, ale nie jest standardem jedynym. 

Prawa i mechanizmy rynkowe są konieczny-

mi lecz nie wystarczającymi wskazówkami w 

działalności gospodarczej. Prowadzenie biz-

nesu rzetelnie, uczciwie i z najwyższą zgod-

nością słów i czynów daje przewagę, jakiej 

nie można byłoby osiągnąć w inny sposób. 

(...) Potrzebny jest alians świata biznesu i 

świata nauki, instytucji państwowych i samo-

rządowych oraz organizacji pozarządowych 

na rzecz tworzenia infrastruktury etycznej w 

polskim życiu gospodarczym.” 

Niestety, nie podjęto jeszcze żadnych, sys-

tematycznych prac z udziałem administracji 

publicznej, liderów politycznych, przedsta-

wicieli mediów, związków zawodowych, czy 

największych organizacji pracodawców, któ-

re w wymierny sposób mogłyby przyczynić 

się do kształtowania warunków niezbędnych 

do wzmocnienia etycznych podstaw polskiej 

gospodarki. Myślenie kategoriami długo-

okresowymi, na których opiera się społecz-

na odpowiedzialność biznesu, wydaje się być 

kwestią przyszłości, szczególnie gdy głów-

nym problemem wielu przedsiębiorców i ka-

dry menedżerskiej jest walka o przetrwanie, 

wypłacenie pensji pracownikom, uzyskanie 

kapitału na rozwój, ściąganie długów od 

wierzycieli czy łagodzenie sporów z urzęda-

mi skarbowymi. Chociaż rozmaite firmy, a 

zwłaszcza korporacje transnarodowe, podej-

mują dobrowolnie różne inicjatywy na rzecz 

odpowiedzialnego zarządzania relacjami 

ze swoimi interesariuszami, to jednak upo-

wszechnieniu i zastosowaniu koncepcji spo-

łecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce 

nie sprzyja klimat społeczny i polityczny. 

Manifestowana coraz powszechniej w Polsce 

postawa społecznej niechęci wobec gospo-

darki rynkowej w ogóle, utrudnia podejmo-

wanie dialogu społecznego i współpracy na 

rzecz wspólnego dobra8. 

Co pokazują badania? Otóż w globalnej 

skali konsumenci oczekują od biznesu zaan-

gażowania w budowanie standardów etycz-

nych i realizację celów społecznych, są rów-

nież gotowi potwierdzać swoje przekonania 

wyborami produktów i usług takich przed-

siębiorstw – jedna osoba na pięć nabyła lub 

zbojkotowała produkt w ciągu roku poprze-

dzającego badanie, ze względu na postrze-

gane zaangażowanie społeczne firmy lub 

jego brak9. Wyniki te zostały wielokrotnie 
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10 The first ever European survey of consumers’ attitudes towards Corporate Social Responsibility. CSR Europe, 

Brussels, 2000.
11 Menedżerowie 500 i Odpowiedzialny Biznes. Wiedza – postawy – praktyka. Raport. Forum Odpowiedzialnego Biz-

nesu, Bank Światowy, Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa, 2003.

potwierdzone w innych badaniach. W 2000 

roku CSR Europe zlecił firmie MORI prze-

prowadzenie szeroko zakrojonego sondażu 

w Europie, na próbie 12 000 konsumentów z 

12 krajów. Wyniki pokazują, że ponad poło-

wa przebadanych Europejczyków uważa, że 

biznes nie zwraca wystarczającej uwagi na 

swoje zobowiązania społeczne. Większość 

mieszkańców Europy deklaruje też, że spo-

łeczne zaangażowanie firm jest brane przez 

nich pod uwagę podczas zakupu produktu 

lub usługi. W Hiszpanii i Holandii dekla-

rację taką złożyło odpowiednio 89% i 81% 

ankietowanych. Równocześnie w siedmiu z 

dwunastu krajów duża część konsumentów 

deklaruje, że byłaby gotowa płacić więcej 

za produkt „odpowiedzialny społecznie i 

ekologicznie”10. Badania przeprowadzone 

w Polsce w roku 2003 wśród 170 przedsię-

biorstw z listy 500 największych wykazały, 

że prawie 65% przedsiębiorców uważa z 

mniejszym lub większym zdecydowaniem, 

że klienci oczekują od firm zaangażowania 

w rozwiązywanie problemów społecznych, 

a ponad 85% ma poczucie, że takie oczeki-

wania kierują w stosunku do biznesu spo-

łeczności lokalne11. 

Wyniki takie, nawet jeśli obciążone 

pewnym błędem wynikającym z deklara-

tywnego charakteru wielu pytań, wskazu-

ją na rosnącą świadomość zarówno kon-

sumentów, opinii publicznej, jak i samych 

przedsiębiorców. 

BUDOWANIE SYSTEMU SPOŁECZNEJ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI W FIRMIE

Według Bolesława Roka Podstawą budo-

wania systemu społecznej odpowiedzialno-

ści w firmie jest zbiór zasad będących pod-

stawą dla konkretnych norm postępowania. 

Dla przedsiębiorstwa chcącego działać 

odpowiedzialnie powinny to być naczelne 

wartości potwierdzane w codziennej dzia-

łalności:  

1. Zasada odpowiedzialności, obliczalności 

(accountability) – przedsiębiorstwo obli-

czalne to takie, na które można liczyć, 

które odpowiada za siebie, za swoje 

działania i ewentualne zaniechanie dzia-

łań, jest gotowe ponieść konsekwencje. 

To przedsiębiorstwo, które spełnia kry-

teria przeźroczystości i zgodności z de-

klarowanymi normami.

2. Zasada uczestnictwa (inclusivity) – 

oznacza, że na każdym etapie audytu, 

przedsiębiorstwo uwzględnia potrzeby i 

oczekiwania poszczególnych grup inte-

resariuszy, czyli tych, którzy wpływają 

na działalność danego przedsiębiorstwa, 

jak również tych, na których to przedsię-

biorstwo oddziałuje. Chodzi więc o za-

deklarowanie gotowości do podejmowa-
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nia dialogu społecznego i pokazanie, że 

oczekiwania wyrażane przez poszcze-

gólnych interesariuszy będą – w miarę 

możliwości – poważnie rozpatrywane.   

3. Zasada zupełności (completeness) – ozna-

cza, że uwzględniane są wszystkie ob-

szary działania przedsiębiorstwa, możli-

wości jego różnorodnego wpływu. 

4. Zasada wymierności (materiality) – ozna-

cza gotowość do poddawania wymiernej 

ocenie wszystkich, ważnych z punktu 

widzenia poszczególnych grup intere-

sariuszy, informacji i sfer działania. Za-

sada ta mobilizuje przedsiębiorstwo do 

poszukiwania coraz lepszych mierników 

podejmowanych działań w aspekcie spo-

łecznym.  

5. Zasada regularności (regularity) – okre-

śla konieczność przyjęcia harmonogra-

mu czasowego, systematyczność podda-

wania się ocenie, adekwatnie do potrzeb 

i oczekiwań. Zasada ta pozwala uniknąć 

sytuacji „jednorazowego zrywu”, podję-

tego np. w sytuacji zewnętrznej koniecz-

ności i następnie zaniechania dalszych 

działań.

6. Zasada zapewnienia jakości (quality assu-

rance) – w tym celu zazwyczaj przedsię-

biorstwo zwraca się do zewnętrznego 

audytora, lub niezależnej grupy eks-

perckiej. Chodzi o to, aby wiarygodność 

systemu społecznej odpowiedzialności 

była potwierdzona przez niezależnego 

eksperta. W tym przypadku wiarygod-

ność taką może zapewnić niezależna 

jednostka certyfikująca, a także (w po-

szczególnych aspektach) opinia wydana 

przez organizację pozarządową zajmują-

cą się tym aspektem (np. Centrum Etyki 

Biznesu).   

7. Zasada dostępności (accessibility) – zakła-

da znajdowanie najbardziej skutecznych 

kanałów komunikacji, tak by niezbędna 

informacja mogła zawsze dotrzeć do 

tych, którzy jej poszukują. Zasada ta na-

kłada na przedsiębiorstwo konieczność 

aktywnego propagowania informacji 

związanych z realizowanym programem 

społecznej odpowiedzialności, niezależ-

nie od tego, czy poszczególne grupy in-

teresariuszy zwracają się z zapytaniem, 

czy nie. W przypadku wielu koncernów 

najskuteczniejszym kanałem komunikacji 

okazał się w ostatnich latach internet. 

8. Zasada porównywalności (comparability) 

– oznacza możliwość dokonywania po-

równań pomiędzy kolejnymi raportami 

tego samego przedsiębiorstwa (np. po-

przez każdorazowe odnoszenie się do 

wcześniej stawianych celów), a także 

porównań pomiędzy różnymi przedsię-

biorstwami w tej samej lub nawet różnej 

branży. W praktyce wielu firm, zasada ta 

sprowadza się do wyznaczania celów na 

dany okres sprawozdawczy, a następnie  

– po zakończeniu tego okresu – usto-

sunkowywania się do zakresu ich wypeł-

nienia.  

9. Zasada wiarygodności (reliability) – za-

pewnia, że wszystkie fakty, oceny, po-

miary są przedstawione z należytą sta-

rannością i uczciwie.  
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12 B. Rok, 13 zasad systemu społecznej odpowiedzialności (kod dostępu: http://www.odpowiedzialnybiznes.pl/-zasad-

systemu-spolecznej-odpowiedzialno-160_737.htm).

10. Zasada istotności (relevance) – podkreśla 

wagę, jaką przywiązuje się do ocen i infor-

macji udostępnionych przez przedsiębior-

stwo wobec sfer opiniotwórczych. Wiele 

firm realizuje tę zasadę w taki sposób, że 

np. Prezes Zarządu umieszcza swoją oso-

bistą wypowiedź jako wstęp do deklaracji 

szczegółowej, precyzującej zasady polity-

ki społecznej, pokazując w ten sposób, że 

przedsiębiorstwo przykłada dużą wagę do 

przedkładanego dokumentu.  

11. Zasada zrozumiałości (understandabili-

ty) – oznacza, że poszczególne dane są 

przedstawione w taki sposób, że mogą 

służyć do oceny mocnych i słabych stron 

przedsiębiorstwa, dokonywanej nawet 

przez tych, którzy nie mają fachowego 

przygotowania w danej dziedzinie. Cho-

dzi więc o unikanie zbyt specjalistycz-

nych sformułowań, skrótów niezrozu-

miałych dla osób spoza branży itp.    

12. Zasada kompleksowości (embeddedness) 

– oznacza, że proces zbierania danych, 

dokonywania ocen i przedstawiania 

wyników jest na stałe „wmontowany” 

w system strategicznego zarządzania 

przedsiębiorstwem, czyli że zasady po-

lityki społecznej wynikają z rzeczywi-

stych celów strategicznych i są modyfi-

kowane w miarę dokonywania zmian w 

hierarchizacji tych celów.  

13. Zasada ciągłej poprawy (continous impro-

vement) – oznacza gotowość do wdra-

żania wyników analizy strategicznej w 

cyklicznym procesie planowania, wy-

znaczania nowych celów i podejmowa-

nia kolejnych działań doskonalących, 

określania procedur, dokumentacji, po-

nownego wdrażania, kontroli, podejmo-

wania działań korygujących, monitoro-

wania realizacji itp.12

PODMIOTY PROMUJĄCE CSR

W POLSCE

Od roku 2004 przedstawiciele admini-

stracji rządowej biorą aktywny udział w 

pracach różnych organów Unii Europejskiej 

– również w zakresie zadań związanych z 

CSR. Administracja podejmuje już działa-

nia dotyczące rozwoju świadomości wśród 

uczestników procesu wdrażania koncepcji 

CSR – nie tylko z uwagi na nasze członko-

stwo w UE, ale przede wszystkim koniecz-

ność pilnej i skutecznej przebudowy struk-

tur społecznych w kierunku społeczeństwa 

obywatelskiego. Ministerstwo Pracy i Poli-

tyki Społecznej (MPiPS) pełni wiodącą rolę 

w administracji rządowej w zakresie kon-

cepcji CSR. Desygnowany został członek 

do prac Grupy Wysokiego Szczebla ds. CSR. 

Artykułowane są dokonania i zamierzenia 

w zakresie implementacji zasad CSR w po-

szczególnych państwach członkowskich. 

Nominowano też eksperta krajowego do 

grupy roboczej „Mainstreaming CSR among 

SMEs” w Komisji Europejskiej. W porozu-
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13 kod dostępu: http://ec.europa.eu/employment_social/soc_dial/csr/country/national/profiles.htm.
14 http://siteresources.worldbank.org/EXTDEVCOMSUSDEVT/Resources/.
15 Przewodnik wdrażania CSR. Opcje pozaustawowe dla rządu Polski., Departament ds. Komunikacji dla Rozwoju 

Banku Światowego oraz Biuro ECCU7 Banku Światowego.

mieniu z innymi jednostkami rządowymi, 

dane na temat doświadczeń w Polsce zbie-

rane są i umieszczane na stronie interneto-

wej KE – w części „zatrudnienie i sprawy 

społeczne” (Employment & Social Affairs 

and Equal Opportunities)13.

W celu przyspieszenia i koordynacji 

wdrażania koncepcji CSR w administracji 

rządowej powołano z inicjatywy MPiPS 

nieformalną Międzyresortową Grupę Ro-

boczą ds. CSR (MGR CSR). W końcu 2006 

roku grupa zainaugurowała działalność, a 

pierwsze warsztaty przeprowadzone zo-

stały w kwietniu 2007 roku przy udziale 

przedstawiciela Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu. Grupa odbywa regularne spo-

tkania. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-

łecznej podjęło inicjatywę opracowania 

przewodnika „CSR Implementation Guide. 

Non-legislative Options for the Polish Go-

vernment”14, wspierającego administrację 

rządową w przygotowaniu podstaw polityki 

publicznej w zakresie CSR. Został on przy-

gotowany przy udziale Banku Światowego, 

a także we współpracy z Urzędem Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz 

Ministerstwem Gospodarki. Dokument 

stanowi dobrą podstawę do dalszych dzia-

łań rządu w kierunku ostatecznego sfor-

mułowania podstaw polityki publicznej w 

zakresie CSR. Ważnym wydarzeniem było 

zorganizowanie w III kwartale 2007 roku, 

z inicjatywy Departamentu Dialogu i Part-

nerstwa Społecznego MPiPS, szkolenia dla 

kadry administracji rządowej w zakresie 

podstawowych zagadnień związanych z 

wdrażaniem CSR.

WDRAŻANIE SYSTEMU CSR

I ZARZĄDZANIE NIM

Czerpiąc już z zebranych doświadczeń 

oraz w oparciu o wskazówki przygotowa-

nego przez Komisję Europejską, rząd ka-

nadyjski, Austriacki Instytut Standaryzacji 

oraz szereg inicjatyw sektorowych15, zale-

cenie odnośnie wdrażania systemów CSR 

dla polskich firm mogłoby obejmować pięć 

kroków, które zostaną omówione poniżej.

Krok 1: planowanie 

– zebranie zespołu wiodącego w zakresie CSR, 

– poddanie przeglądowi dokumentacji kor-

poracji, jej procesów i działalności, 

– zidentyfikowanie i zaangażowanie klu-

czowych partnerów społeczno gospo-

darczych. 

Stworzenie strategii CSR: 

– uzyskanie poparcia wyższego kierow-

nictwa i pracowników, 

– dowiadywanie się, co inni robią w tym 

zakresie, 

– przygotowanie matrycy proponowanych 

działań CSR, 

– stworzenie opcji dalszego postępowania 

oraz ich biznesowego uzasadnienia, 
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– podjęcie decyzji na temat kierunku dzia-

łań, podejścia i obszarów, na których 

skupi się uwagę. 

Krok 2: działanie 

Sformułowanie zobowiązań CSR: 

– przeprowadzenie analizy zobowiązań CSR, 

– przeprowadzenie dyskusji z głównymi 

partnerami społeczno – ekonomicznymi 

– utworzenie grupy roboczej w celu sfor-

mułowania zobowiązań, 

– przygotowanie wstępnego projektu, 

– skonsultowanie się z partnerami społeczno 

– ekonomicznymi, których projekt dotyczy, 

– poddanie zobowiązania rewizji i opubli-

kowanie go. 

Wdrożenie zobowiązań CSR: 

– stworzenie zintegrowanej struktury po-

dejmowania decyzji w ramach CSR, 

– przygotowanie i wdrożenie biznes planu 

dla CSR, 

– ustanowienie mierzalnych celów oraz 

określenie wskaźników rezultatów, 

– uzyskanie zaangażowania ze strony pra-

cowników oraz innych, których dotyczą 

zobowiązania CSR, 

– zaprojektowanie i przeprowadzenie szko-

lenia CSR, 

– ustanowienie mechanizmów dla odnosze-

nia się do problematycznych zachowań, 

– stworzenie planów komunikacji we-

wnętrznej i zewnętrznej. 

Krok 3: kontrola 

Weryfikowanie i raportowanie 

postępów: 

– dokonanie pomiaru i weryfikacji rezultatów, 

– zaangażowanie uczestników w kontrolę, 

– raportowanie o rezultatach. 

Krok 4: udoskonalenia 

Ewaluacja i udoskonalenia: 

– dokonanie ewaluacji rezultatów, 

– identyfikacja możliwości udoskonaleń, 

– zaangażowanie partnerów społeczno – 

gospodarczych w ewaluację i udoskona-

lenia. 

Krok 5: kontrola krzyżowa 

Zakończenie pojedynczego cyklu: 

– powrót do planu i rozpoczęcie kolejne-

go cyklu. 

Żadna firma – mała czy duża – praw-

dopodobnie nie zrobi nic w zakresie CSR, 

jeżeli zarząd, wyższe kierownictwo lub wła-

ściciele nie przyjmą do wiadomości istnie-

nia jakiegoś rodzaju problemu, szansy lub 

wyzwania związanych z CSR.

A zatem, pierwszym krokiem jest ze-

branie i zbadanie istotnych informacji o 

firmie: o jej produktach, usługach, proce-

sach podejmowania decyzji, relacjach z pra-

cownikami, polityce antykorupcyjnej oraz 

pozostałych rodzajach działalności, w celu 

trafnego określenia, na jakim etapie znaj-

duje się obecnie firma w odniesieniu do 

działań CSR, oraz identyfikacji jej „punktów 

nacisku” odnośnie działań CSR. 

Właściwa ocena CSR, lub „przypadku 

biznesowego”, powinna zapewnić zrozu-

mienie poniższych elementów: 

– Wizji firmy, jej etyki i wartości, 

– Czynników zewnętrznych i zewnętrznych 

motywujących firmę do podjęcia bardziej 

systematycznego podejścia do CSR, 
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16 Wszystkie przykłady pochodzą z Raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre przykłady 2005.

– Kluczowych zagadnień CSR, które wpły-

wają lub mogą wpłynąć na kluczowych 

udziałowców firmy, którzy są zaangażo-

wani albo, którzy powinni się zaangażo-

wać w obecną strukturę podejmowania 

decyzji w korporacji, a także zrozumie-

nia jej zalet i wad we wdrażaniu bardziej 

zintegrowanego podejścia do CSR, 

– Implikacji takiego podejścia dla budżetu 

i zasobów ludzkich, 

– Istniejących inicjatyw związanych z CSR. 

Ocena ta winna zidentyfikować główne 

kategorie ryzyka i szans, i zakończyć się 

staranną analizą luk: gdzie dana organizacja 

jest mocna, a gdzie jest słaba w odniesie-

niu do jej celów wewnętrznych, konkuren-

cyjnych firm i najlepszych praktyk? Są to 

kluczowe informacje dla identyfikacji prio-

rytetów oraz dla komunikowania podejścia 

w ramach firmy i poza nią. 

Oceny tej można dokonać przy wykorzy-

staniu czteroetapowego procesu: 

– Zebranie zespołu wiodącego w zakresie CSR,

– Zastosowanie definicji CSR stworzonej 

w Polsce, 

– Przegląd dokumentacji korporacji, jej 

procesów i działalności, 

– Identyfikacja i zaangażowanie kluczo-

wych udziałowców. 

Ocena CSR generuje bazę informacji, 

które firmy mogą wykorzystać do stwo-

rzenia strategii CSR. Strategia CSR stanowi 

„mapę drogową” dla dokonania postępu 

w sprawach związanych z CSR. Ustala ona 

kierunek i długoterminowy zakres działań 

firmy w odniesieniu do CSR, pozwalając 

firmie na osiągnięcie sukcesu poprzez zu-

żytkowanie jej zasobów w ramach jej uni-

kalnego środowiska w celu zaspokojenia 

potrzeb rynkowych oraz spełnienia oczeki-

wań partnerów.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA 

SYSTEMU CSR W 

PRZEDSIĘBIORSTWACH POLSKICH

Najwięcej programów CSR jest związa-

nych z etyką biznesu. Trzeba jednak za-

znaczyć, że w większości wypadków są 

to standardy korporacyjne, które zostały 

umiejętnie wdrożone w polskich oddzia-

łach: BP Polska, Grupa Żywiec, Telekomu-

nikacja Polska, zaktualizowane: Procte-

r&Gamble, Polkomtel lub rozwinięte: ABB, 

Johnson&Johnson16. 

Niezmiennie widać dalszy rozwój wolon-

tariatu pracowniczego. W Cadbury Wedel 

pracownicy otrzymują fundusze grantowe 

na realizację autorskiego projektu społecz-

nego. Citibank Handlowy prowadzi program 

wolontariatu w ramach działań Fundacji 

Bankowej im. Kronenberga. Stosując nowo-

czesną technologię kojarzy potrzebujących 

pomocy z pracownikami zainteresowanymi 

wolontariatem. Philips Morris do każdej 

przekazanej przez pracownika darowizny 

dokłada drugie tyle. PricewaterhouseCo-
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opers prowadzi program wolontariatu pra-

cowniczego w ramach założonej fundacji 

korporacyjnej. 

Inspirujące są także przykłady zaanga-

żowania pracowników w zarządzanie firmą: 

Danone Way i Forum Pracownika w firmie 

Provident. Firmy te traktują CSR jako spo-

sób na prowadzenie biznesu, jako odpowie-

dzialne zarządzanie, dlatego włączają pra-

cowników w podejmowanie wielu ważnych 

decyzji w firmie, a także w jej rozwój. Nato-

miast dwie duże polskie firmy: PKN Orlen i 

Telekomunikacja Polska zaangażowały się w 

tworzenie/ zachowanie miejsc pracy, z tym, 

że PKN Orlen udało się odpowiedzialnie 

zrestrukturyzować biznes, a Telekomunika-

cji Polskiej stworzyć nowe miejsca pracy w 

ramach istniejącej organizacji. 

Inne ciekawe przykłady to wyrównywa-

nie szans kobiet w dostępie do stanowisk 

kierowniczych w Alcatel Polska, program 

Ekologiczny Obywatel w DHL Express, który 

uświadamia pracowników jak można wpro-

wadzać we własnym obszarze zmiany pro-

środowiskowe, elastyczne formy zatrudnie-

nia w Danone oraz powołanie Partnerstwa 

dla Bezpieczeństwa Drogowego przez pra-

wie 10 firm, które ma na celu zmniejszenie 

wypadków drogowych poprzez lepsze za-

rządzania flotą samochodów służbowych. 

Funkcjonowanie firmy na rynku było do 

tej pory najmniej rozpoznanym obszarem 

odpowiedzialnego biznesu. Działania spo-

łeczne i wobec pracowników wydają się 

bardziej wdzięczne. Odpowiedzialne trak-

towanie klientów, dostawców, partnerów 

biznesowych i znalezienie w propozycjach 

projektów prawdziwej wartości dodanej dla 

tych interesariuszy, nie jest łatwe. Dwa przy-

kładowe rozwiązania pokazują ciekawy me-

chanizm dialogu z intersariuszami i korzyści 

jakie to przynosi firmie. Dialog społeczny 

w British American Tobacco zakłada, że od-

powiedzialny biznes polega na zidentyfiko-

waniu kluczowych interesariuszy oraz ich 

oczekiwań względem firmy, zdecydowaniu 

które z nich firma jest w stanie spełnić i je 

zrealizować oraz raportowaniu z przebiegu 

realizacji zobowiązań. Natomiast Telekomu-

nikacja Polska zdecydowała otworzyć się na 

dialog z organizacjami konsumenckimi, by 

podnieść poziom obsługi klienta. Efektem 

takiego dialogu i konsekwentnej realizacji 

działań odpowiedzialnych wobec różnych 

interesariuszy, może być raport społeczny, 

który w tym roku wydał m.in Schenker. 

Citibank Handlowy i Marketplanet edu-

kują swoich klientów. Citibank Handlowy 

przeszkolił nie tylko klientów, ale także 

regionalne organizacje pozarządowe, me-

dia i samorządy w zakresie nowoczesnej 

filantropii, przyczyniając się tym samym do 

rozwoju tej koncepcji w Polsce. W Market-

planet przejrzystość praktyk zakupowych i 

minimalizacja ryzyka zachowań nieetycz-

nych jest kluczową częścią oferowanych 

przez firmę usług. 

British American Tobacco i Philips Mor-

ris prowadzą wspólnie Program Odpowie-

dzialnej Sprzedaży. Firmy te wyrażają swoją 

odpowiedzialność poprzez ograniczenie do-

stępu nieletnich do wyrobów tytoniowych. 



99Artykuły ekonomiczne

W tym nurcie znajduje się także Manifest 

Alkoholowy Kompanii Piwowarskiej, która 

poprzez Manifest wprowadziła odpowie-

dzialny marketing swoich produktów. 

Kolejne dwa przykłady są związane z 

ochroną środowiska. BP Polska i Metro 

Group angażują swoich klientów w pro-

ekologiczne działania. BP pokazuje MŚP, 

że ochrona środowiska może być źródłem 

sporych oszczędności i jest ważnym ele-

mentem nowocześnie zarządzanej firmy. 

Natomiast Metro Group kieruje wytyczne 

związane z ochroną środowiska nie tylko 

do pracowników swoich sieci, ale także do 

dostawców i klientów. 

Handlowa Akademia Nestle oraz współ-

praca z dostawcami w Tesco to dwa bardzo 

ciekawe programy wspierające partnerów 

handlowych. Celem Akademii jest podnie-

sienie konkurencyjności polskich hurtow-

ników poprzez profesjonalne szkolenia, 

natomiast Tesco dzięki dużym, długotermi-

nowym kontraktom, wspólnym opracowy-

waniu kampanii marketingowych i nowych 

produktów, wspiera rozwój polskich małych 

i średnich dostawców. 

Danone konsekwentnie realizuje polity-

kę marketingu zaangażowanego w progra-

mie „Podziel się posiłkiem”, który rozwinął 

się w kompleksowy program społeczny. 

Oprócz przekazywania części przychodów 

ze sprzedaży na cel społeczny, firma włą-

czyła w program media i organizacje poza-

rządowe, przyznała granty lokalnym inicja-

tywom oraz zaangażowała pracowników w 

zbiórkę żywności. 

 Biznes a społeczeństwo to obszar sze-

roko prezentowany w strategii CSR. Wynika 

to z pierwotnego rozumienia idei CSR, któ-

re dotyczyło bardziej zaangażowania spo-

łecznego i zrównoważonego rozwoju. Poło-

wa praktyk wymienionych w tym obszarze 

wyróżnia się strategicznym podejściem do 

programów społecznych. Przykłady te łączą 

się strategicznie z podstawową działalno-

ścią firmy, co sprawia, że niejako z definicji 

stają się długofalowymi inwestycjami spo-

łecznymi. Poniżej kilka przykładów, które 

pokazują bardzo wyraźny trend w rozwo-

ju takiej formy programów zaangażowania 

społecznego. 

– Accenture, Learning@Europe. Firma 

konsultingowa wykorzystując nowo-

czesne technologie, uczy młodych ludzi 

twórczego sposobu rozwiązywania pro-

blemów oraz odważnego formułowania 

poglądów politycznych, gospodarczych 

i społecznych. 

– ARTHUR, Edukacja biznesu. Firma udo-

stępnia swoją usługi szkoleniowe orga-

nizacjom pozarządowym pomagając im 

stawać się bardziej profesjonalnymi na 

konkurencyjnym rynku. 

– British American Tobacco, Akademia Au-

gustowska. Firma dzieli się swoją wiedzą, 

umiejętnościami i doświadczeniem z 

lokalną społecznością. Tworzy mecha-

nizmy kreowania i utrwalania przedsię-

biorczych postaw wśród różnych grup 

docelowych przeciwdziałając w ten spo-

sób długofalowo bezrobociu w regionie, 

w którym funkcjonuje. 
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– Citibank Handlowy, Moje finanse. Bank, 

inwestuje w szeroko rozumianą edukację 

finansową wśród uczniów: zasady funk-

cjonowania sektora finansowego, inwesto-

wanie, zarządzanie finansami osobistymi. 

– Microsoft, Forum Edukacji. Firma, jako po-

tentat na rynku oprogramowania kom-

puterowego, popularyzuje technologie 

informatyczne wśród dzieci, młodzieży, 

nauczycieli oraz grup społecznych za-

grożonych tzw. „wykluczeniem informa-

cyjnym”, np. długotrwale bezrobotni. 

– Motorola, Projekt Diversity. Twórca opro-

gramowania inwestuje w zwiększenie 

liczby dziewcząt studiujących informaty-

kę, tym samym przyczyniając się stwa-

rzania im równych szans oraz promowa-

nia różnorodności. 

– Telekomunikacja Polska, Edukacja z inter-

netem tp. Firma, jako potentat na rynku 

usług telekomunikacyjnych, udostępnił 

szkołom szerokopasmowy Internet, li-

kwidując w ten sposób bariery w roz-

woju regionów oraz wyrównując szanse 

młodych ludzi. 

ZAKOŃCZENIE

Koncepcja odpowiedzialnego działania 

firm wciąż szuka swojego miejsca w pol-

skim biznesie, a niejasna polityka wobec 

przedsiębiorców nie ułatwia zadania zde-

cydowanym działać prospołecznie. Ostatnia 

konferencja Forum Odpowiedzialnego Biz-

nesu i towarzyszące jej dyskusje pokazały, 

jak wiele jeszcze jest w Polsce do zrobienia 

w kwestii CSR. 

Wspólnym wyzwaniem dla Polski i innych 

krajów jest wytyczanie granicy pomiędzy 

działaniami CSR a projektami o charakte-

rze PR. Mianem „działań odpowiedzialnych 

społecznie” nader często określa się przed-

sięwzięcia, które już w samym swoim za-

myśle obliczone są na „zwrot z inwestycji” 

i budowę wizerunku. Są one także oderwa-

nymi projektami, a nie częścią kultury orga-

nizacyjnej i stylu działania firm.

Czym CSR na pewno nie jest – niwelo-

waniem nierówności społecznych i… dzia-

łaniem public relations. 
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SŁOWA KLUCZOWE

Społeczna odpowiedzialność, system 

CSR, wiedza, postawy, etyka w biznesie, 

odpowiedzialność.

STRESZCZENIE

CSR (z ang. Corporate Social Respon-

sibility) to odpowiedzialność społeczna 

biznesu – koncepcja, według której przed-

siębiorstwa na etapie budowania strategii 

dobrowolnie uwzględniają interesy spo-

łeczne i ochronę środowiska, a także rela-

cje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie 

odpowiedzialnym nie oznacza tylko speł-

niania wszystkich wymogów formalnych i 

prawnych, ale oprócz tego zwiększone in-

westycje w zasoby ludzkie, w ochronę śro-

dowiska i relacje z interesariuszami, czyli 

dobrowolne zaangażowanie. Społeczna 

odpowiedzialność jest procesem, w ra-

mach którego przedsiębiorstwa zarządza-

ją swoimi relacjami z różnorodnymi inte-

resariuszami, którzy mogą mieć faktyczny 

wpływ na ich powodzenie w działalności 

gospodarczej.

Celem artykułu jest zapoznanie z za-

sadami wdrażania społecznej odpowie-

dzialności w polskim biznesie. Autorka 

posłużyła się wybranymi przykładami kilku 

znaczących polskich przedsiębiorstw, które 

potraktowały i nadal traktują poważnie tą 

ważną dziedzinę zarządzania

SUMMARY

Corporate social responsibility (CSR, al-

so called corporate responsibility, corpora-

te citizenship, and responsible business) is 

a concept whereby organizations consider 

the interests of society by taking respon-

sibility for the impact of their activities on 

customers, suppliers, employees, sharehol-

ders, communities and other stakeholders, 

as well as the environment. This obligation 

is seen to extend beyond the statutory ob-
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ligation to comply with legislation and se-

es organizations voluntarily taking further 

steps to improve the quality of life for em-

ployees and their families as well as for the 

local community and society at large.

The study presents the rules of Corpo-

rate Social Responsibility’s implementation 

in polish business and give some more spec-

tacular examples of polish firms which take 

serious this important.

Nota o autorze:

dr Barbara Lubas – adiunkt w Katedrze Zarządzania Organizacjami WZNoS KUL w Stalo-

wej Woli, kontakt e-mail: barbara_ lubas@poczta.onet.pl, główne kierunki zainteresowań: 

marketing, badania rynku, psychologia zarządzania firmą, systemy motywacyjne, zarzą-

dzanie jakością, turystyka.
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1 Tourism Highlights, 2007 Edition, UNWTO.

WSTĘP

Podstawowe znaczenie dla rozwoju tu-

rystyki ma transport. Umożliwia nie tylko 

dotarcie turyście do miejsca, które jest ce-

lem podróży, ale też ułatwia poruszanie się 

w obrębie odwiedzanego obszaru. Innymi 

słowy stanowi podstawowy łącznik między 

obszarami generującymi i przyjmującymi 

ruch turystyczny. Niekiedy podróże tury-

styczne różnymi środkami transportu, np. 

rejsy statkami wycieczkowymi, przeloty 

samolotem nad szczególnie atrakcyjnymi 

obszarami, czy przejażdżki kolejką wąsko-

torową bywają same w sobie celem podróży 

i stanowią dużą atrakcję turystyczną. 

Szczególną rolę w turystyce odgrywa 

transport lotniczy. Według Światowej Or-

ganizacji Turystyki w 2006 roku 46% za-

granicznych podróży turystycznych było 

realizowanych tym rodzajem transportu1. 

Podstawowym elementem infrastruktu-

ry naziemnej dla transportu lotniczego są 

porty lotnicze, które służą do lądowań i 

startów w krajowym i zagranicznym ruchu 

powietrznym. Obecnie jednak coraz więcej 

portów lotniczych staje się wielofunkcyjny-

mi centrami obsługi podróżnych – obok ter-

minali odpraw pasażerów powstają obiekty 

handlowe, gastronomiczne oraz hotele. Po-

łączone są także z krajową siecią komuni-

kacyjną (drogową i kolejową), co ułatwia 

dotarcie do portu lotniczego.

Celem niniejszego artykułu jest poka-

zanie znaczenia transportu lotniczego dla 

rozwoju turystyki w aspekcie lokalnym na 

przykładzie Portu Lotniczego Łódź Lubli-

nek im. Władysława Reymonta. W tym celu 

dokonano charakterystyki portu lotniczego 

oraz przeprowadzono badania ankietowe. 

 

TRANSPORT W TURYSTYCE

Transport odgrywa ważną rolę w roz-

woju turystyki ponieważ umożliwia jej 

uprawianie. Znaczenie transportu widocz-

ne jest zwłaszcza w zagranicznej turystyce 

wyjazdowej, gdzie czas, koszty transportu, 

Dr Marcin Molenda

Transport lotniczy w turystyce
– aspekt lokalny

Der Lufttransport im Reiseverkehr – in lokaler Hinsicht
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2 K. G. Debbage, Linie lotnicze, porty lotnicze i międzynarodowy transport lotniczy, [w:] Zarządzanie turystyką, pod red. L. 
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4 Ibidem, s.165.
5 J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWE, Warszawa 1978, s. 31.

a przede wszystkim dostępność komunika-

cyjna ma duży wpływ na wybór docelowe-

go miejsca podróży turystycznej2. Rozwój 

masowej turystyki w XX wieku spowodo-

wany był głównie postępem w dziedzinie 

transportu. Postęp technologiczny w trans-

porcie spowodował zwiększenie zdolności 

przewozowych, podniósł komfort i skró-

cił czas podróży oraz umożliwił dotarcie 

praktycznie do wszystkich miejsc na Ziemi, 

wcześniej odizolowanych od świata, np. 

wyspy Karaibów czy południowego Pacyfi-

ku. Ponadto nowe rozwiązania techniczne 

i technologicznie w transporcie spowodują 

zapewne w przyszłości możliwość organizo-

wania podróży turystycznych w przestrzeń 

kosmiczną (turystyka kosmiczna). 

Transport w turystyce można klasyfi-

kować na różne sposoby. W zależności od 

środowiska, w którym porusza się środek 

transportowy transport dzielimy na lądo-

wy (samochodowy, kolejowy, konny, ro-

werowy), powietrzny oraz wodny (morki, 

przybrzeżny i śródlądowy)3. Biorąc nato-

miast pod uwagę zasięg, transport można 

podzielić na lokalny, regionalny, krajowy, 

międzynarodowy, kontynentalny i między-

kontynentalny4. 

Rodzaj transportu wykorzystywanego w 

turystyce zależy głównie od celu i charakte-

ru podróży turystycznej, odległości pomię-

dzy miejscem zamieszkania turysty a obsza-

rem recepcyjnym oraz możliwości dotarcia 

do miejscowości czy regionu turystyczne-

go. W indywidualnych podróżach turystycz-

nych najczęściej wykorzystuje się transport 

publiczny oraz prywatne środki transpor-

tu, głównie samochód. W zorganizowanych 

wyjazdach turystycznych korzysta się głów-

nie z transportu wyspecjalizowanych w 

przewozach turystów firm transportowych. 

Ponadto na krótkich dystansach dominu-

je przeważnie transport samochodowy, a 

wraz ze wzrostem odległości (podróże mię-

dzykontynentalne) rośnie rola transportu 

lotniczego lub, w przypadku wyspiarskich 

regionów turystycznych (obszar Karaibów), 

transportu morskiego – morska turystyka 

wycieczkowa (cruising).

Ważną kwestią związaną z rolą transpor-

tu w turystyce jest też dostępność komuni-

kacyjna miejscowości (regionu turystyczne-

go), która oznacza możliwość dotarcia do 

celu podjętej podróży oraz umożliwia tu-

ryście odbywanie wycieczek w obrębie wy-

branego regionu turystycznego5. O stopniu 

dostępności komunikacyjnej obszarów re-

cepcji turystycznej decyduje sieć oraz stan 

techniczny urządzeń komunikacyjnych (np. 

linie kolejowe, drogi, lotniska, porty mor-

skie), wyposażenie urządzeń komunikacyj-

nych w środki transportu (m.in. autokary, 
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6 O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1977, s. 38.

pociągi, statki), organizacja ruchu komuni-

kacyjnego (np. częstotliwości kursowania 

pociągów czy autobusów) oraz stan zaple-

cza techniczno – usługowego transportu 

(np. stacje benzynowe czy obsługi)6. 

HISTORIA PORTU LOTNICZEGO 

ŁÓDŹ

Port Lotniczy Łódź Lublinek im. Włady-

sława Reymonta został otwarty 13 września 

1925 roku. Powstał z inicjatywy i funduszy Li-

gi Obrony Przeciwlotniczej Przeciwgazowej 

(LOPP) na gruntach wsi Lublinek oddalonej od 

granic miasta o 5 km i otrzymał klasę III, tj. 

lotniska otwartego do ruchu publicznego.

Dnia 13 września 1925 roku wystarto-

wały pierwsze samoloty rejsowe. Urucho-

miła je Polska Linia Lotnicza „AEROLOT”. 

Rozpoczęto regularne loty do Poznania i 

Warszawy. Jednak po kilku miesiącach loty 

zawieszono. Rok później linia lotnicza „AE-

RO S.A.” utworzyła w Łodzi przystanek dla 

samolotów latających na trasie Warszawa – 

Kraków. Z Łodzi można było się dostać do 

Warszawy, Krakowa, Poznania, a z przesiad-

kami także do Gdańska, Lwowa czy Wied-

nia. Rolę lotniska komunikacyjnego port 

lotniczy pełnił do 1929 roku. W roku 1930 

stał się siedzibą Centrum Przysposobienia 

Wojskowego Lotniczego. W 1933 powołany 

został Aeroklub Łódzki, który wspólnie z 

LOPP użytkował port do wybuchu II wojny 

świtowej. W okresie wojennym port pełnił 

funkcję pomocniczą dla Luftwaffe. 

Okres powojenny był najlepszym okresem 

portu, który stał się jednym z ważniejszych w 

kraju. Odbywały się regularne loty do Wrocła-

wia, Warszawy, Krakowa i Gdańska. W latach 

1939 – 1958 ruch pasażerski w łódzkim porcie 

stanowił ponad 20% przewozów krajowych 

(średnio 46 tys. pasażerów rocznie), stawia-

jąc pod tym względem port lotniczy w Łodzi 

na drugim miejscu po Warszawie. Jednak w 

1958 r. zlikwidowano regularne połączenia 

pasażerskie z Łodzi. Później przez wiele lat 

port lotniczy miał charakter usługowy. Ko-

rzystały z niego Wojskowe Zakłady Lotnicze 

Nr 1 oraz Aeroklub Łódzki. Port przyjmował 

również wiele samolotów – sanitarek, który-

mi przewożono chorych do łódzkich szpitali 

z innych miast oraz samoloty ze Szczecina 

i Gdańska, przywożące szybko psujące się 

produkty delikatesowe. W latach 70-tych XX 

wieku port miał charakter sportowy. 

Nową epokę w historii portu lotniczego 

otworzyła, na początku lat 90-tych XX wieku, 

decyzja o utworzeniu lotniska dyspozycyjnego 

obsługującego mały ruch pasażerski (awionet-

ki, taksówki powietrzne). W 1993 r. zawiąza-

no spółkę Lotnisko Łódź- Lublinek, która miała 

zająć się eksploatacją i modernizacją portu. 

Udziały w niej mieli Aeroklub Polski (jako wła-

ściciel gruntów) i Gmina Łódź. W 1996 r. m.in. 

po modernizacji budynku portu, przebudowie 

pasa startowego, drogi kołowania, płyty po-

stojowej, zbudowaniu świateł nawigacyjnych i 

instalacji zasilających, port uzyskał status mię-

dzynarodowego portu lotniczego. 
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7 www.lotnisko.lodz.pl/historia _ portu (stan na 17 kwietnia 2008).

W 1999 roku wznowiono regularne po-

łączenia między Łodzią i Warszawą, jednak 

po siedmiu miesiącach je zawieszono (zda-

rzało się, że na pokład samolotu wchodziło 

tylko kilku pasażerów).

Dnia 29 marca 2004 ruszyły połączenia 

do Kolonii, jednak wysokie ceny i liczne 

ograniczenia w rezerwacji biletów, spowo-

dowały zawieszenie lotów po sześciu mie-

siącach. Od 2004 roku do marca 2005 funk-

cjonowały połączenia do Kopenhagi. Dnia 

30 października 2005 roku uruchomiono 

regularne loty do Londynu.

W styczniu 2006 roku zmieniono nazwę 

portu na Port Lotniczy Łódź Lublinek im. 

Władysława Reymonta. Patrona portu wy-

brali mieszkańcy Łodzi i regionu7. 

INFRASTRUKTURA PORTU 

LOTNICZEGO ŁÓDŹ

Port Lotniczy Łódź Lublinek im. Władysła-

wa Reymonta w ostatnich latach wielokrotnie 

modernizowano. W 2005 i 2006 roku przy-

stąpiono do przebudowy lotniska. Wydłużo-

no pas startowy, który do tej pory liczył 1400 

metrów, co uniemożliwiało lądowanie więk-

szych samolotów. Obecnie długość drogi star-

towej wynosi 2500 m, szerokość 45 m, a jego 

grubość ze wszystkimi warstwami wynosi 2 

m. Ponadto poszerzono drogę kołowania do 

23 m. Zmodernizowano również płytę posto-

jową (z nowymi stanowiskami postojowymi i 

urządzeniami lotniskowymi), która teraz ma 

kształt zbliżony do prostokąta o długości 200 

m, szerokości od 64 m do 81 m i powierzch-

ni 26.000 m2. Dzięki temu port posiada od-

powiednią infrastrukturę do obsługi dużych 

samolotów. Obecnie port jest zdolny do ob-

sługi samolotów typu Boeing 737, Boeing 767, 

Air bus 320 oraz McDonnell Douglas MD-80. 

Port posiada standardy obsługi podobne do 

pozostałych polskich por tów regionalnych. 

Dwa istniejące terminale zapewniają wysoki 

poziom obsługi pasażerów w ruchu krajowym 

i międzynarodowym. Ter minal I o przepusto-

wości do 50 pasażerów/rejs, zmodernizowany 

w 1997 roku (zmiana wyglądu zewnętrznego) 

obsługuje połączenia regularne PLL LOT, ge-

neral aviation, biznesowe i VIP. Na jego tere-

nie znajduje się bar, restauracja, wypożyczal-

nia samochodów, lotnicze firmy usługowe, 

pomieszczenia wypoczynkowe dla pilotów i 

Lotniskowe Biuro Meteorologiczne. Terminal 

II o przepustowości 2 x 200 pasażerów/rejs, 

wybudowany w 2005 roku wyposażony jest 

w executive lounge i obsłu guje linie nisko-

kosztowe oraz czartery. Jego powierzchnia 

całkowita wynosi 1962 m2. Na jego terenie są 

też pomieszczenia przeznaczone dla straży 

granicznej, służby ochrony lotniska, policji, 

służby celnej oraz pomieszczenia biurowe, 

handlowo – usługowe, a także specjalne, wy-

dzielone pomieszczenia dla „pasażerów prze-

mytników” i nielegalnych imigrantów. Znajdu-

je się też kaplica ekumeniczna (dla różnych 

wyznań chrześcijańskich), przeznaczona dla 

podróżnych korzystających z poru lotniczego 

oraz pracowników lotniska. 
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8 Informator Portu Lotniczego Łódź Lublinek im. Władysława Reymonta.
9 Stan na dzień 4 maja 2008 roku.

Port lotniczy wyposażony jest w niezbęd-

ny, specjalistyczny sprzęt potrzebny przy 

funkcjonowaniu portu: wozy Lotniskowej 

Straży Pożarnej, maszyny do odśnieżania 

pasa startowego, odladzarkę do samolotów, 

wózki bagażowe. Lotnisko posiada również 

autocysternę o pojemności 60 tys. litrów 

paliwa lotniczego, gdyż na jego terenie nie 

ma stałych zbiorników paliwa.

Na terenie portu znajduje się bezpłatny 

parking niestrzeżony, gdzie dla klientów 

udostępnionych jest ponad 100 miejsc par-

kingowych. W pobliżu terminali znajduje 

się postój taksówek oraz przystanek komu-

nikacji miejskiej (linia 55 i 65). Na potrzeby 

lotniska została utworzona też specjalna 

linia autobusowa L. Autobus kursuje na 

trasie PKP Łódź Fabryczna – Mickiewicza/

Kościuszki – PKP Łódź Kaliska – lotnisko. 

Wszystkie linie autobusowe dostosowane 

są do przylotów i odlotów samolotów.

W roku 2008 rozpocznie się budowa 

Terminalu 3, po wybudowaniu którego port 

będzie mógł obsłużyć 1 milion pasażerów 

rocznie. W przyszłości na terenie portu 

lotniczego ma powstać też hotel oraz sala 

kongresowa.

RUCH PASAŻERSKI ORAZ 

OFEROWANE POŁĄCZENIA 

LOTNICZE 

Port Lotniczy Łódź Lublinek im. Włady-

sława Reymonta jest jednym z najdynamicz-

niej rozwijających się regionalnych portów 

lotniczych w Polsce. Według danych Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego port lotniczy w Łodzi 

w latach 2004-2007 zanotował największą 

dynamikę wzrostu w ruchu pasażerskim 

wśród portów regionalnych, a mianowicie 

4859,44%. W ww. latach liczba obsłużonych 

pasażerów wrosła aż o 300 tys., a operacji 

lotniczych o 219,60% (wykres 1).

Ruch pasażerki w Porcie Lotniczym Łódź 

rozkłada się jednak nierównomiernie w cią-

gu całego roku. Największe obłożenie lotów 

(85-90%)8 przypada w miesiącach letnich tj. 

od maja do września, co jest spowodowane 

uruchamianiem połączeń czarterowych do 

miejscowości turystycznych. Ruch pasażer-

ski wzrasta także w czasie Świąt Wielkanoc-

nych i Bożego Narodzenia, co związane jest 

głównie z przyjazdami i wyjazdami w celach 

rodzinnych. Natomiast w sezonie zimowym 

(grudzień – styczeń) obłożenie ruchu pasa-

żerskiego jest najmniejsze (72-77%).

Dynamiczny rozwój Portu Lotniczego 

Łódź związany jest z uruchamianiem no-

wych, regularnych połączeń lotniczych przez 

przewoźników niskokosztowych. Obecnie9 

na łódzkim lotnisku operują trzej przewoź-

nicy niskokosztowi – JetAir, Ryanair oraz Sun 

d’Or oferujący tygodniowo 43 regularne po-

łączenia do siedmiu miast europejskich oraz 

Tel Awiwu w Izraelu i Bydgoszczy (tabela 1). 

Na wybranych trasach – do Bydgoszczy, Lon-

dynu i Wiednia przewoźnicy oferują połącze-

nia nawet dwa razy dziennie. Ponadto plano-

wane są nowe trasy do innych miast m.in. do 
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Wykres 1: Liczba obsłużonych pasażerów oraz wykonanych operacji lotniczych w ruchu 

regularnym oraz czarterowym w Porcie Lotniczym Łódź Lublinek im. Władysława Rey-

monta w latach 2004-2007.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego.
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Tabela 1: Rozkład lotów z Portu Lotniczego Łódź Lublinek im. Władysława Reymonta 

(stan na dzień 4 maja 2008 roku).

Wyloty Przyloty

Miasto Dzień tygodnia Przewoźnik Miasto Dzień tygodnia Przewoźnik

Dublin 2,4,6 Ryanair Dublin 2,4,6 Ryanair

Liverpool 1,5 Ryanair Liverpool 1,5 Ryanair

Londyn 1,2,3,4,5,6,7 Ryanair Londyn 1,2,3,4,5,6,7 Ryanair

Nottingham 2,4,6 Ryanair Nottingham 2,4,6 Ryanair

Tel Awiw 6 Sun d'Or Tel Awiw 6 Sun d'Or

Berlin 2,4 JetAir Berlin 2,4 JetAir

Kopenhaga 1,3,5 JetAir Kopenhaga 1,3,5 JetAir

Bydgoszcz 1,2,3,4,5 JetAir Bydgoszcz 1,2,3,4,5 JetAir

Wiedeń 1,2,3,4,5 JetAir Wiedeń 1,2,3,4,5 JetAir

* Cyfry zastosowane w tabeli odpowiadają poszczególnym dniom tygodnia: 1-poniedziałek, 2-wtorek, 3-środa, 
4-czwartek, 5-piątek, 6-sobota, 7-niedziela.

Źródło: www.lotnisko.lodz.pl/rozklad_lotow (stan na dzień 4 maja 2008).
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10 Badania ankietowe przeprowadziła i udostępniła studentka Wyższej Szkoły Gastronomi, Hotelarstwa i Turystyki w Warszawie 

Marta Juźwiak.

Edynburga od 23 września 2008 roku oraz 

zwiększenie połączeń już istniejących, np. 

do Dublina.

Wzrostowi ruchu pasażerskiego w Por-

cie Lotniczym Łódź sprzyja również uru-

chomianie połączeń czarterowych przez 

biura podróży działające na polskim rynku 

turystycznym. W sezonie letnim 2008 biu-

ra podróży oferują przeloty czarterowe do 

Tunezji (TRIADA S.A., NECKERMANN, SCAN 

HOLIDAY, TUI, EXIM TOURS), Egiptu (TRIA-

DA S.A., NECKERMANN, ALFA STAR), Izraela 

(KONSORCJUM POLSKICH BIUR PODRÓŻY) 

oraz Turcji (GTI Travel, ITAKA, TRIADA S.A., 

NECKERMANN, SCAN HOLIDAY, TUI, EXIM 

TOURS, ORBIS Travel, WEZYR Holidays, JET 

TOURISTIC).

WPŁYW PORTU LOTNICZEGO NA 

ROZWÓJ TURYSTYKI W ŁODZI

W celu zbadania wpływu Portu Lotnicze-

go Łódź Lublinek im. Władysława Reymonta 

na rozwój turystyki w Łodzi posłużono się 

badaniami ankietowymi10. Badania zostały 

przeprowadzone w 2006 roku (luty, kwie-

cień, maj) oraz powtórzone w 2008 roku 

(kwiecień) na grupie stu losowo wybranych 

pasażerów, którzy wybrali transport lotni-

czy jako środek transportu w celu dotarcia 

do Łodzi. 

W roku 2006 przeważającą grupę ankie-

towanych stanowili mężczyźni (60%), nato-

miast w 2008 roku kobiety (52%). W anali-

zowanym okresie ponad połowę badanych 

stanowiły osoby młode w wieku 21 – 30 

lat. Przeprowadzone badania w 2008 roku 

wykazały jednak, że wzrasta liczby osób 

przybywających do Łodzi powyżej 40 ro-

ku życia. Są to głównie biznesmeni, którzy 

przylatują do miasta w sprawach bizneso-

wych i zawodowych oraz na konferencje. 

Z badań wynika ponadto, że najwięcej 

pasażerów przybywa do Łodzi z Wielkiej 

Brytanii. W 2006 osoby takie stanowiły 58% 

wszystkich pasażerów, a w 2008 roku już 

62%. Wzrost liczby pasażerów z tego kie-

runku spowodowany jest faktem, że zosta-

ło uruchomione nowe połączenie lotnicze 

do Liverpoolu (wcześniej loty odbywały się 

tylko do Londynu i Nottingham). Znaczny 

(22%) jest też udział pasażerów przybywa-

jących do Łodzi z Dublina w Irlandii. Duże 

zainteresowanie połączeniami z Wielkiej 

Brytanii i Irlandii wynika z faktu, iż są to 

trasy obsługiwane przez tanie linie lotni-

cze (ceny biletów są dość niskie), ponadto 

podróż jest krótka, co powoduje, że każdy 

turysta korzystający z tych połączeń może 

w ciągu dwóch godzin znaleźć się w Łodzi. 

Pozostałe trasy – do Austrii, Danii, Niemiec 

i Włoch – w związku z niedawnym ich uru-

chomieniem nie cieszą się dużym jeszcze 

zainteresowaniem wśród pasażerów.

Większość badanych (ok. 60 %) na pyta-

nie jaki jest cel podróży do Łodzi, zarów-

no w roku 2006, jak i 2008 odpowiedziała, 
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11 W wywiadzie udział wzięło dwudziestu mieszkańców Łodzi.

że turystyczny (zwiedzanie, gastronomia). 

Około 30% wskazało na odwiedzanie rodzi-

ny, co wynika z faktu, że wiele osób pracuje 

bądź mieszka na stałe za granicą. Około 10% 

wskazało na cele biznesowe i zawodowe. 

Udział tych ostatnich wzrasta, co jest spo-

wodowane skutkiem rozbudowy łódzkiego 

portu, jak też lokalizacją nowych inwesty-

cji w Łodzi. Wśród najczęściej udzielanych 

odpowiedzi dotyczących długości pobytu, 

znalazły się wyjazdy 3 – dniowe, w więk-

szości obejmujące weekendy (po 50 % w 

badanych latach). Takiej odpowiedzi w du-

żej mierze udzielali właśnie turyści, którzy 

przyjeżdżają do Łodzi głównie w grupach 

zorganizowanych (66%), a także – choć w 

mniejszym stopniu – osoby, które do miasta 

przyjechały w celach biznesowych. Respon-

denci, którzy jako cel wizyty wskazywali od-

wiedzanie rodziny, przyjeżdżali najczęściej 

na tydzień lub dwa tygodnie. Duża część 

respondentów, w 2006 – 20 %, a w 2008 

– 16 % odpowiedziała, iż do Łodzi przybyła 

na stałe. Byli to głównie mieszkańcy miasta, 

którzy wrócili do kraju z zagranicy. 

Zaprezentowane powyżej opinie tury-

stów przybywających do Łodzi transpor-

tem lotniczym zostały ponadto poszerzo-

ne wywiadami z mieszkańcami miasta11 

oraz rozmową z pracownikiem Oddziału 

Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ło-

dzi na temat wpływu Portu Lotniczego 

Łódź Lublinek im. Władysława Reymonta 

na rozwój turystyki w Łodzi. Wywiady 

przeprowadzone z mieszkańcami Łodzi 

i przedstawicielem samorządu lokalne-

go wykazały zgodność opinii w zakresie 

wpływu lotniska na rozwój turystyki w 

mieście. Wyżej wymienieni wskazywali na 

fakt, iż pojawienie się niskokosztowych 

przewoźników, głównie Ryanair, dopro-

wadziło do szybkiego rozwoju łódzkiej 

turystyki. Niskokosztowy transport lotni-

czy powoduje rozwój turystyki w mieście, 

a tym samym sprzyja lokowaniu nowych 

inwestycji w Łodzi. Dynamiczny wzrost 

ruchu pasażerskiego na łódzkim lotnisku 

skłania inwestorów do podejmowania no-

wych inwestycji turystycznych na terenie 

miasta. Rozwija się infrastruktura tury-

styczna, głównie noclegowa (hotele) oraz 

gastronomiczna (restauracje, puby). 

Mieszkańcy Łodzi zwrócili ponadto 

uwagę na fakt, że dzięki uruchomieniu 

wielu połączeń lotniczych z Łodzią przez 

tanie linie lotnicze, ruch turystyczny trwa 

przez cały rok. Przewoźnicy oferują cało-

roczne loty do miast położonych w róż-

nych regionach Europy oraz do Izraela. 

Popularyzowane są wyjazdy we wszystkie 

dni tygodnia poprzez oferowanie tańszych 

przewozów w środku tygodnia między po-

niedziałkiem i czwartkiem, żeby odciążyć 

ruch weekendowy. Dzięki temu ruch tury-

styczny w Łodzi rozmieszczony jest w cią-

gu całego tygodnia i nie skupia się tylko w 

weekendy. W ten sposób można uniknąć 

przeciążenia w porcie lotniczym, ponadto 
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wpływa to korzystnie na działalność hoteli 

i restauracji, które utrzymują stałe i ciągłe 

rezerwacje podczas całego tygodnia (ruch 

odbywa się przez cały tydzień).

PODSUMOWANIE 

Transport lotniczy ze względu na zdolno-

ści przewozowe oraz zasięg podróży tury-

stycznych odgrywa ważną rolę w turystyce. 

Ponieważ transport ten obywa się w prze-

strzeni powietrznej nie wymaga naziemnej 

infrastruktury liniowej tylko punktowej, 

którą stanowi port lotniczy umożliwiający 

obsługę przylotów i odlotów. Opisany w 

opracowaniu Port Lotniczy Łódź jest por-

tem regionalnym o dużej dynamice ruchu 

pasażerskiego. Jego uruchomienie wpły-

nęło na wzrost zainteresowania turystów 

Łodzią, którzy zyskali bezpośrednie połą-

czenie miastem. Dzięki dobrej dostępności 

komunikacyjnej, przewoźnikom niskokosz-

towym oferującym połączenia do różnych 

miast europejskich oraz stosowanym za-

chętom cenowym ruch turystyczny w Łodzi 

rozkłada się na wszystkie miesiące w roku, 

co wpływa korzystnie na stopień wykorzy-

stania bazy hotelowej i gastronomiczne. 

Rozbudowa poru lotniczego i siatki połą-

czeń lotniczych może spowodować dalszy 

wzrost zainteresowania turystów Łodzią.
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ZUSAMMENFASSUNG

Im Beitrag wurde die Bedeutung des Luft-

verkehrs für den Tourismus am Beispiel des 

Władysław-Reymont-Flughafens Łódź Lubli-

nek erörtert. Der Autor bespricht die Rolle 

des Lufttransports bei der Befriedigung der 

Bedürfnisse, die aus dem Tourismus hervor-

gehen. Er stellt weiterhin die Entstehungs-

geschichte des Flughafens in Łódź, sowie die 

Infrastruktur, den Passagierverkehr und die 

angebotenen Flugverbindungen dar. Dem-

nächst wird der Einfluss des Flughafens auf 

die Entwicklung des Reiseverkehrs in Łódź 
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in Anlehnung an die Umfragen besprochen, 

die den in Łódź angekommenen Reisenden, 

den Stadteinwohnern, als auch den Selbst-

verwaltungsbehörden galten.

Nota o autorze:

dr Marcin Molenda, Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie, Katedra Geografii 

Ekonomicznej. Kontakt: marcin.molenda@sgh.waw.pl. Główne kierunki zainteresowań 

naukowych: geografia turystyki, zarządzanie zasobami ludzkimi w gospodarce turystycz-

nej, transport w turystyce, rozwój lokalny.
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Warto sobie uświadomić, że od zara-

nia cywilizacji próbowano opracować me-

tody szybkiego przekazywania informacji 

na duże odległości. Pominąć należy w tym 

miejscu posłańców. Ta technologia stoso-

wana jest do dzisiaj w udoskonalonej for-

mie usług kurierskich. Istotne jednak było 

przekazywanie informacji szybsze, niż mo-

że tego dokonać doręczyciel. Próbowano 

różnych technologii. Oto kilka przykładów 

znanych z historii:

– 1184 p.n.e. – Telegraf dymny przekazał 

do Argos wiadomość o upadku Troi;

– 450 p.n.e. – W Grecji wprowadzono alfa-

bet sygnałów przy pomocy pochodni;

– 360 p.n.e. – Eneasz wspomina o telegra-

fie wodnym.

– 150 p.n.e. – Sieć telegrafu dymnego w 

Rzymie liczy ok. 4500 km 

– Wiek X – Wprowadzono flagi sygnałowe 

na morzu i sygnały bębnowe w wojsku.

– 1579 – We Włoszech wprowadzono tele-

graf akustyczny z rur.

– 1792 – We Francji skonstruowano tele-

graf optyczny z semaforami.

– 1804 – Elektryczny telegraf Francisco 

Salvy w Barcelonie.

– 1833 – Telegraf igłowy Carla Gaussa i 

Wilhelma Webera.

– 1876 – Aleksander Bell wynalazł telefon,

– 1950 – Bank of America wprowadza system 

ERMA (The Electronic Recording Machine 

Accounting) I nieco później wewnętrzną 

elektroniczną wymianę dokumentów EDI 

(Electronic Data Interchange).

– 1968 – Początki sieci komputerowej AR-

PAnet prekursora dzisiejszego Internetu.

Przeżywamy rewolucję nie tylko infor-

macyjną, ale również technologiczną, która 

na dobrą sprawę zaczęła się w latach pięć-

dziesiątych ubiegłego wieku. 

W 1971 roku działalność gospodarcza 

zaczęła się rozszerzać o pierwsze formy 

komunikacji, jaką stała się poczta elektro-

niczna. Wymiana informacji pomiędzy na-

ukowcami przełożyła się niedługo później 

na wymianę informacji pomiędzy partnera-

mi handlowymi.1 Obieg dokumentów EDI 

stał się dostępny także i w sieci.

Mgr Dominik Doliński, Dr Robert Paruzel

Społeczeństwo wiedzy Internetu
Society of the Internet knowledge
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2 M. Bangemann, Europe and the Global Information Society, Brusseles 1994 Raport przygotowany na zlecenie Rady Europy
3 http://pti.it-zone.org/wypowiedzi/pti _ l/memorandum
4 A. Hartman, J. Sifonis, J. Kador, E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce Internetowej. Warszawa 2001, s. 18

Na całym świecie technologie informacyjne 

i komunikacyjne prowadzą do nowej rewolucji 

przemysłowej, już dziś równie istotnej i daleko-

siężnej jak rewolucje ubiegłej epoki. Podstawę 

tej rewolucji stanowi informacja, będąca wy-

razem wiedzy ludzkiej. Postęp technologiczny 

umożliwia nam dziś przetwarzanie, przechowy-

wanie, dostęp i rozprzestrzenianie informacji w 

dowolnej postaci – słownej, pisanej czy też wizu-

alnej – i to bez ograniczeń miejsca, czasu czy też 

zakresu. Rewolucja ta otwiera nowe możliwości 

dla inteligencji człowieka, i udostępnia dla niej 

ogromne zasoby, zmieniając przez to nasz spo-

sób życia i współpracy. 2

Nieco rzadziej jest cytowane opracowa-

nie przemysłowców europejskich – przed-

stawicieli największych firm, którzy opubli-

kowali raport pod tytułem „Przez infostrady 

do przebudowy Europy”. Znajdujemy w nim 

na samym początku stwierdzenie:

„Infostrady zmienią społeczeństwo w więk-

szym stopniu, niż kiedyś uczyniło to wprowadze-

nie kolei żelaznych, elektryczności i telefonu.” 3

Wszyscy eksperci są dziś zgodni, że 

stoimy przed dużym wyzwaniem cywiliza-

cyjnym i jesteśmy świadkami zmian rewo-

lucyjnych, której rozmiarów nie jesteśmy w 

stanie przewidzieć. Rządy poszczególnych 

państw podejmują działania organizacyjne 

ułatwiające burzliwy rozwój nowego na-

rzędzia komunikacji międzyludzkiej, jakim 

jest sieć komputerowa. We wszystkich roz-

winiętych społeczeństwach komputery od-

grywają coraz większą rolę nie tylko w pra-

cowniach naukowych, biznesie, ale również 

w życiu prywatnym. 

Faktów tych nie można lekceważyć. 

Opracowania dokonywane przez zespoły 

ekspertów wskazują na zagrożenie, jakie 

płynie dla rozwoju cywilizacyjnego tych 

krajów, które pozostaną w tyle w rozbu-

dowie infrastruktury teleinformatycznej. 

Obecny podział świata na bogatych i biednych 

zmieni się na podział na mających i niemają-

cych dostępu do informacji.

Społeczeństwo wiedzy Internetu reali-

zuje się na następujących płaszczyznach:

1. E-economy – (elektroniczna gospodar-

ka) to wirtualna arena, na której prze-

prowadzane są transakcje. Dochodzi do 

tworzenia i wymiany wartości oraz re-

alizacji wirtualnych kontaktów między 

ludźmi. Procesy te mogą odbywać się 

równolegle w stosunku do tradycyjnych, 

ale z założenia są od nich niezależne. W 

stosunku do omawianego zagadnienia 

występują jeszcze dodatkowe określe-

nia takie jak: 

• Gospodarka cyfrowa (digital economy);

• Cyberekonomia;

• Nowa gospodarka, która jest antonimią 

gospodarki tradycyjnej.4

2. Biznes elektroniczny (e-business) różni 

się od tradycyjnego tym, że do jego pro-
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wadzenia potrzeba znacznie mniej osób 

i materiałów, co wydatnie zmniejsza 

czas i obniża koszty pracy. Nawet, jeżeli 

działania przedsiębiorców mają charak-

ter mieszany to ta część prac, która jest 

przeprowadzana przy pomocy urządzeń 

elektronicznych jest kwalifikowana jako 

e-business.5 

 Zmiana formy komunikacji pomiędzy 

podmiotami z papierowej na elektro-

niczną umożliwia wyeliminowanie doku-

mentów formalnych i znaczne przyspie-

szenie ich obrotu. Media elektroniczne 

– sieć teleinformatyczna zastępuje bez-

pośrednie interakcje pomiędzy ludźmi 

niezależnie od tego, w którym miejscu 

na ziemi się znajdują. 

 Biznes elektroniczny jest pojęciem szer-

szym od biznesu sieciowego. Pojęć tych 

nie należy utożsamiać.6 E-businsess jest 

pojęciem bardzo ogólnym i dzieli się na 

szereg poszczególnych relacji:

• B2B (bussines to business) jest to za-

leżność pomiędzy dwoma przedsiębior-

stwami;

• B2C (business to consumer albo business 

to client) zależność pomiędzy przedsię-

biorstwem a konsumentem lub przedsię-

biorstwem a klientem;

• Intrabusiness (Intranet) oznacza obrót i 

transakcje dokonywane wewnątrz dane-

go przedsiębiorstwa;

• C2C (consumer to consumer) oznacza typ 

zależności biznesowych zachodzących 

pomiędzy końcowymi konsumentami za-

interesowanymi nabyciem dóbr i usług;

• B2P (bussines to public) jest to obszar od-

działywania przedsiębiorstwa na otocze-

nie społeczne, w którym się znajduje.7

3. E-commerce (elektroniczny handel) obej-

muje cztery główne przedsięwzięcia wy-

miany, w których jeden człowiek może 

zastąpić wielu innych i oddziaływać na 

cały świat jednocześnie. Są to następu-

jące działania:

• Promocja;

• Marketing;

• Zamówienia;

• Płatności;

• Dostawy, – jeżeli produkt ma postać 

elektroniczną np. konsulting, projekty, 

obliczenia itp.

4. E-enterprice (elektroniczne przedsiębior-

stwo) może zajmować się prawie każdą 

działalnością. Założenie wirtualnej firmy 

w dowolnym punkcie na świecie nie mu-

si oznaczać fizycznej obecności w tym 

miejscu. Kryterium doboru miejsca zale-

ży głównie od przepisów prawnych i wy-

sokości podatków w danym kraju oraz 

jakości łącz sieci Internet. Zarówno pra-

cownicy jak i klienci mogą znajdować się 

w dowolnym miejscu na ziemi.8 Istnieje 

kilka podstawowych modeli bizneso-
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wych realizowanych przez e-enterprice:

• e-shop – jest to najbardziej popularny 

sposób zarabiania pieniędzy w Interne-

cie. Za pośrednictwem wirtualnej witry-

ny sklepowej można: sprzedawać i pro-

mować towary bądź usługi;

• e-procurement – elektroniczne składanie 

zamówień i ofert oraz zaopatrywanie. 

Dobra niemające postaci elektronicznej 

dostarcza się w sposób tradycyjny;

• e-mall – elektroniczne centrum handlo-

we składające się z wielu podmiotów 

kooperujących ze sobą w celu realizacji 

zamówienia.

• e-auction – jest to sposób na prowadze-

nie elektronicznej licytacji rozszerzonej 

dla wszystkich użytkowników Internetu 

na świecie;

• collaboration platform – jest to firma, 

która udostępnia innym podmiotom 

gospodarczym narzędzia i środowisko 

informatyczne do nawiązywania współ-

pracy z innymi firmami

• valuechain integrator – ten model bizne-

sowy opiera się na integracji całego łań-

cucha wartości oraz usług. Jego atutem 

jest dostęp oraz posiadanie informacji. 

• information brokerage – firmy prowadzą-

ce ten typ działalności zajmują się pośred-

nictwem i wyszukiwaniem zamówionych 

przez inne podmioty informacji;

• trust services – polega na wydawaniu i 

udzielaniu certyfikatów autentyczności 

gwarantujących wzajemne zaufanie po-

szczególnym stronom transakcji dokony-

wanym za pośrednictwem sieci Internet.9

5. e-goverment (elektroniczny rząd) obej-

muje relacje dwustronne pomiędzy 

organami państwa i samorządu teryto-

rialnego a obywatelem. Niebawem po 

upowszechnieniu się podpisu elektro-

nicznego większość spraw urzędowych 

można będzie realizować poprzez sieć. 

Niektóre departamenty lub jednostki 

organizacyjne mogą istnieć tylko wirtu-

alnie. Obywatel nie musi się do nich uda-

wać osobiście. Następuje rozwój funkcji 

informacyjnej urzędów państwowych.

6. e-society (elektroniczne społeczeństwo) 

to grupa społeczna mająca poczucie wła-

snej odrębności. Określają siebie mianem 

„użytkowników Internetu”, „internauta-

mi” lub „obywatelami sieci” (ang. termin 

netizens, od network citizens). Dostrzega-

ją specyficzne dla siebie problemy, takie 

jak rozwój i funkcjonowanie sieci, prywat-

ność, zachowanie nowych użytkowników, 

ingerencję czynników rządowych i akade-

mickich. Mają wspólne źródła informacji 

w Internecie- serwisy informacyjne, prasę 

i literaturę fachową.10

7. e-banking (elektroniczna bankowość) umoż-

liwia zdalne komunikowanie się z bankiem 

poprzez wykorzystanie elektronicznych 

kanałów komunikacji np. Internetu, telefo-

nii komórkowej, łącz telefonicznych, łącz 
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telewizyjnych, radiolinii czy też banko-

matów. Korzyści wynikające dla klienta z 

e-bankingu to głównie: dostępność banku 

(wirtualny bank nigdy nie jest zamknięty, 

nie trzeba udawać się do niego osobiście, 

oferta banku jest dostępna dla wszystkich 

użytkowników Internetu na całym świecie), 

łatwość uzyskania informacji (aby nawiązać 

kontakt z właściwą osobą w banku można 

włączyć się do listy dyskusyjnej, zajrzeć na 

FAQ, napisać e-maila, WAP, SMS lub zwy-

czajnie zadzwonić), bieżąca kontrola ope-

racji dokonanych na własnym koncie).11

8. e-insurance – dotyczy usług ubezpiecze-

niowych i jest bardzo podobne w swojej 

strukturze do e-bankingu.

9. e-secure – dotyczy bezpieczeństwa w 

zakresie softwaru, jak i bieżącego mo-

nitoringu nieruchomości lub obiektu.

10. e-hazard – nie trzeba osobiście udać się 

do Las Vegas, Monte Carlo, czy Makao 

żeby uprawiać tam hazard. Za pomocą 

Internetu można grać w wielu kasynach 

jednocześnie.

Wszystkich zastosowań Internetu z 

punktu widzenia realizacji potrzeb społecz-

nych nie sposób wymienić.

W wielu opracowaniach budowa global-

nego społeczeństwa informacyjnego jawi się 

jako panaceum na wszelkie dolegliwości spo-

łeczne. Systematycznie postępująca automa-

tyzacja prac, zastrzeżonych jeszcze niedaw-

no tylko dla człowieka, przejawia się poprzez 

wzrost wydajności pracy, który nie wpłynął 

na radykalne skrócenie czasu pracy. 

Nielicznym wzrosły płace, znaczna część 

pracowników stała się zbędna. Na całym świe-

cie w długiej skali czasowej rośnie bezrobocie 

i nie widać skutecznych metod jego zmniejsze-

nia. Łatwo snuć rozważania na temat możliwo-

ści pracy z domu przez sieć komputerową bez 

konieczności fizycznego chodzenia do pracy. 

Zespoły ekspertów z całego świata mówią 

nie tylko o korzyściach, ale także i o zagro-

żeniach. Pomimo wzrostu bezrobocia brakuje 

i zawsze będzie brakowało ludzi o najwyż-

szych kwalifikacjach. Nowe technologie, bu-

dowa społeczeństwa informacyjnego stworzą 

zapotrzebowanie na nowe miejsca pracy dla 

bardzo wysoko wyspecjalizowanych pracow-

ników. Będzie ich jednak siłą rzeczy znacznie 

mniej niż zlikwidowanych miejsc pracy. 

Deficyt etatów specjalistycznych w za-

kresie IT w krajach „Starej Unii” liczony we-

dług ilości etatów z danego roku przedsta-

wiał się w latach 1998-2003 następująco:12

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Popyt 8771581 9465229 10420587 11205233 12167193 13071337

Podaż 8312534 8612655 9188511 9815252 10607398 11331109

Deficyt 459047 852574 1232076 1389981 1559795 1740228

Deficyt w % 5% 9% 12% 12% 13% 13%
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Brak specjalistów przekłada się realnie 

na straty wynikające z nie zrealizowanych 

inwestycji, potencjalnych dochodów, podat-

ków etc.13

Być może, że rozwiązanie problemu 

będzie polegało na takim przemodelowa-

niu stosunków społecznych, aby wszyscy 

zatrudnieni mieli swój udział w przyroście 

wydajności wynikającej ze stosowania no-

wych technologii oraz aby uległ radykalne-

mu skróceniu czas pracy.

Od tysiącleci praca była fundamentem ludzkiej 

cywilizacji, poczucia własnej wartości człowieka. 

Jednak w wyniku trzeciej rewolucji przemysłowej w 

ciągu niespełna stu lat świat pracy może przestać 

istnieć. Taka teza jest żywo dyskutowanej w Stanach 

Zjednoczonych, Niemczech i Francji w oparciu o tezy 

zawarte w książce Jeremy Rifkina. We współcze-

snym przemyśle znaczna cześć pracy nadaje 

się do zautomatyzowania. Ten proces już się 

zaczął.14 Na razie na całym świecie zautoma-

tyzowano niespełna 5% pracy. Są także i inne 

przykłady: Firma ABB w ostatnich trzech latach 

zwiększyła obroty o 60% i zwolniła 50 tysięcy 

ludzi. Według Andersen Consulting Company, 

do roku 2010 w amerykańskim handlu i bizne-

sie ubędzie do 30 procent stanowisk. Utraci 

też pracę bardzo wielu spośród 3 milionów 

urzędników państwowych.15 

Czas pracy ulega konsekwentnie skraca-

niu. Jeszcze w XIX wieku pracowano 60 a 

nierzadko 80 godzin tygodniowo. W poło-

wie XX wieku skrócono czas pracy do czter-

dziestu kilku godzin, a przewiduje się, że 

niebawem będziemy pracować tylko 20 go-

dzin na tydzień. Eksperymenty z krótszym 

tygodniem pracy przeprowadzono w takich 

firmach jak: Hewlett-Packard i Digital Equ-

ipment. Przekonały one wielu sceptyków. 

Zakłady firmy Hewlett-Packard w Grenoble 

przeszły na 4-dniowy tydzień pracy. Oka-

zało się, że skrócenie czasu pracy sprzyja 

zwiększeniu wydajności. 16 

Optymiści uważają, że nowa technologia uwolni 

ludzi od nudnej, otępiającej pracy i pozwoli poświę-

cić się ciekawym i przydatnym społecznie zajęciom. 

Pesymiści malują natomiast ponury obraz społe-

czeństw wstrząsanych napięciami socjalnymi.17

W takim razie, co trzeba będzie zro-

bić, aby efektywnie zagospodarować wolny 

czas? Zwiększenie wydajności pracy po-

przez szybsze pisanie na klawiaturze pod-

lega takim samym ograniczeniom jak biegi 

lekkoatletów na 100 metrów. Czas pisania 

i biegu ciągle się zmniejsza, ale są w tej 

materii fizyczne ograniczenia, tzw. barie-

ry, których nie da się przekroczyć. Jak w 

takim razie efektywnie wykorzystać wol-

ny czas dla podniesienia efektywności po 

czterodniowym dniu pracy. Odpowiedzi na 

to pytanie mogą dostarczyć wnioski wyni-

kające z raportu Instytutu Pracy i Spraw 
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18 M. Boni, Innowacyjny pracownik http://www.pkpplewiatan.pl/upload/File/2007 _ 02/M _ Boni _ PKPP,%20Innowacyj-

ny%20pracownik,%2029 _ 01 _ 2007r _ .ppt#1
19 A. Kashyap, What is a e-learning? http:/www.puw.pl/ downloads/doca/1 _ elearning/1 _ podstawy _ elearning/pdf
20 B. A. Galwas, Współczesne systemy Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia na Odległość, Mewa 2002 nr 1
21 J. Opoka, Biuletyn Naukowy Instytutu Kształcenia na Odległość 1/2006, Łódź 2006 
22 K. Gęba, E-learning,: Narzędzie dla organizacji uczącej się w Personel i zarządzanie nr,2 z 2004, Warszawa 2004
23 M. Krzesaj, E-learning w kształtowaniu wiedzy na rzecz społeczeństwa informacyjnego w: T. Grabiński (red.) Wyzwania 

gospodarki elektronicznej – stan i perspektywy. Chrzanów 2005, s. 131

Socjalnych 18 „Pozornie uzyskany czas”, aby 

utrzymać się na rynku pracy należy wykorzy-

stać jedynie poprzez systematyczne podno-

szenie kwalifikacji danego pracownika. Moż-

na skorzystać z wielu sposobów nauki. Po 

uzyskaniu wykształcenia wyższego w sposób 

klasyczny pozostaje konieczność ustawiczne-

go zdobywania nowych bardzo specjalistycz-

nych umiejętności, przydatnych w konkretnej 

dziedzinie związanej z wykonywaną pracą.19 

Rozwój wielu dyscyplin naukowych jest 

obecnie tak dynamiczny, że nawet kilkuty-

godniowa stagnacja może oznaczać „cofanie 

się”. Czy powstałą lukę edukacyjną20 mogą 

zniwelować uczelnie wyższe? Jeśli mamy do 

czynienia z kształceniem ogólnym na pewno 

tak, ale w przypadku wąskich specjalizacji 

niezbędny jest e-learning. Kilku specjalistów 

na świecie nie jest w stanie fizycznie dotrzeć 

do kilkudziesięciu zainteresowanych daną 

tematyką odbiorców, choćby ze względu na 

bardzo wysokie koszty transportu. 

E-szkolenia i wymiana informacji może 

odbywać się na dwa sposoby:

– CBT (Computer Based Training) dostar-

czenie użytkownikowi płyt CD, DVD, dys-

kietek lub innych nośników informacji. 

Szkolenie może mieć formę kursu, lekcji 

lub tematu, podobnie jak wykorzystanie 

wiedzy książkowej w postaci rozdziału, 

podrozdziału lub tabeli. Użytkownik sam 

kieruje swoją pracą. Efektywność przy-

swajania wiedzy zależy głównie od cech 

indywidualnych użytkownika. Czas trwa-

nia nauki zazwyczaj nie jest ograniczony.

– WBT (Web Based Training) jest to forma do-

starczania wiedzy przez sieć do użytkow-

ników indywidualnych bądź grupowych. 

Nauczanie tą metodą opiera się zazwyczaj 

na umieszczeniu materiału dydaktyczne-

go na stronie WWW a następnie indywi-

dualnym wyjaśnianiu bądź sprawdzaniu 

poszczególnych kwestii. Nauczanie oparte 

o WBT zazwyczaj opiera się o specjali-

styczną platformę e-learningową (program 

komputerowy) zwiększającą efektywność 

nauki. Każdy Uniwersytet Wirtualny za-

zwyczaj posiada własną aplikację.21 

Tryb pracy może mieć kształt synchro-

niczny, który odbywa się w czasie rzeczywi-

stym. Kontakt prowadzącego z uczniem jest 

systematyczny lub asynchroniczny – samo-

kształcenie22, w którym uczeń otrzymuje 

zadanie i przed skontaktowaniem się z pro-

wadzącym dodatkowe informacje zdobywa 

indywidualnie w oparciu o bazy danych, li-

sty dyskusyjne, pocztę elektroniczną itp. 

Szkolenia mogą odbywać się za pomocą 

Internetu lub extranetu.23
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Alternatywą dla pracy zarobkowej i 

szkoleń powinna być działalność kultural-

na. Talent przyszłych pokoleń nie może 

być zmarnowany. W tej właśnie dziedzinie 

można doszukać się ogromnej roli dla sie-

ci komputerowych. Nadzieja rozwiązania 

problemów społecznych leży w tak zwa-

nym trzecim sektorze, czyli w non profit 

economy. Jeśli będziemy pracować tylko 20 

godzin w tygodniu, czyli praktycznie tylko 

przez trzy dni. Ogólny wzrost wydajności 

może nam pozwolić na uzyskanie zarobków 

pozwalających na dostatnie życie. 

W erze globalnego społeczeństwa infor-

macyjnego będziemy mieli powszechnie do 

dyspozycji potężne narzędzie komunikacji 

międzyludzkiej. Teraz mogą z niego korzy-

stać stosunkowo nieliczni. 

Nie należy zapominać, że sieci kompute-

rowe to tylko narzędzie. Można powiedzieć, 

że jest to nowe potężne narzędzie komunika-

cji, ale tylko narzędzie. Od nas zależy, w jaki 

sposób wykorzystamy jego możliwości. W 

miarę rozwoju cywilizacji pojawiają się coraz 

to nowe sposoby komunikacji na odległość.
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SŁOWA KLUCZOWE

E-business, e-ekonomia, e-handel, no-

woczesne technologie.

STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia wyniki technolo-

gicznej i komunikacyjnej rewolucji w dzie-

dzinie e-businessu, bankowości, handlu. Au-

torzy zwracają uwagę na zwiększające się 

wymagania rynku pracy i potrzebę zdoby-

wania wysoko wykwalifikowanych specjali-

stów – głównie menedżerów i specjalistów 

komputerowych, którzy są nieodzowni w 

prowadzeniu e-ekonomii. Autorzy wskazują 

także, że wzrost wydajności pracy jest czę-

ściej powiązany z oczywistym skróceniem 

czasu pracy do 4 dni w tygodniu. Zaosz-

czędzony czas nie będzie przeznaczony na 

odprężenie, ale powinien być przeznaczony 

równie intensywnie na zdobywanie wiedzy 

przy pomocy komputerów i Internetu. Au-

torzy opisują metody zdobywania wiedzy 

poprzez korzystanie z nowoczesnych me-

tod transmisji informacji. 

SUMMARY

The article describes the outcomes of 

the technological and communicative revo-

lution in a realm of conducting e-business, 

banking, commerce, government etc. The 

authors point at the increasing requirements 

of the job market, and at the need of getting 

high-qualified specialists, mainly managers 

and computer scientists who are indispen-

sable in the running of e-economy. They 

also indicate that the increase of the work 

efficiency is more often connected with the 

apparent contraction of the working time to 

four days a week. The time gained will not 

be devoted to relaxation but it should be 

devoted, equally intensively, on acquiring 

knowledge by means of computers and in-

ternet. The authors describe the methods 

of acquiring knowledge using the most mo-

dern systems of transmitting information.

Noty o autorach:

Dominik Doliński, European Business Club of Germany, Baden Baden/European Acade-

my of Management.  

dr Robert Paruzel, WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli, Instytut Socjologii, Katedra 

Socjologii Pracz i Gospodarki
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1 (zob.) Jędrzejczyk I., Catastrophic risk and a necessity of using an insurance protection, [in:] (red) Jędrzejczyk I., Bożyk 

– Węglarz S., The insurance of catastrophic risk in the European Union and the Global Changes, Publisher of the Karol 

Adamecki University of Economics in Katowice, Katowice 2007, ss 9-10
2 Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. U. UE C 321 E 

z 29.12.2006)
3 (zob.) Przybytniowski J. W., Rynek ubezpieczeń gospodarczych [w:] Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 9 (692), 

Wrzesień 2007, ss. 43 i nast. 

Tematem opracowania są transgranicz-

ne usługi ubezpieczeniowe, a wybór tema-

tu wynika z przesłanek zmienności rynku 

wspólnotowego. Wspólny rynek podlega 

nieustannym zmianom i przystosowuje się 

do nowych warunków. Dlatego nie można 

powiedzieć, że proces jego tworzenia zo-

stał zakończony. 

Wspólny rynek XXI w. musi sprostać wy-

zwaniom1: globalizacji, zmianom struktural-

nym, rosnącemu znaczeniu usług w gospo-

darce, większej zależności energetycznej, 

zmianom klimatu i problemom starzejącego 

się społeczeństwa, a także coraz bardziej 

zróżnicowanej Unii Europejskiej (UE), która 

ze Wspólnoty 12 państw przekształciła się 

w Unię liczącą 27 członków.

Celem niniejszego artykułu jest przed-

stawienie kierunków rozwoju usług trans-

granicznych na rynku ubezpieczeniowym 

na tle procesów integracji europejskiej. 

Traktat o Wspólnocie Europejskiej (TWE)2 

określa w art. 14 rynek wewnętrzny jako ob-

szar bez granic wewnętrznych, na którym zo-

staje zapewniony swobodny przepływ towa-

rów, osób, usług i kapitału. Jest to przestrzeń 

zbliżona do terytorium jednego państwa.

Od podjęcia przez Komisję Europejską (KE) 

inicjatywy utworzenia wewnętrznego rynku 

w 1985 r. do urzeczywistnienia czterech swo-

bód – swobodnego przepływu osób, towarów, 

usług i kapitału, wspólny rynek przeszedł dłu-

gą drogę. Przyniósł namacalne korzyści oby-

watelom i przedsiębiorstwom europejskim3.

Dr Jarosław W. Przybytniowski

Transgraniczne usługi ubezpieczeniowe
jako kierunek rozwoju jednolitego rynku europejskiego

Transfrontier insurance services as homogenous European 
market development direction
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4 Art. 43 – 48 TWE
5 Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydane w sprawie nr C – 213 /89 „Factortame”.
6 Ma ona być prowadzona, przynajmniej częściowo, na terytorium innego państwa członkowskiego, niż to, w którym przedsię-

biorca ma siedzibę. Należy pamiętać, iż prawo wspólnotowe reguluje w zakresie swobód tylko sytuacje transgraniczne
7 Cieśliński W., Wspólnotowe prawo gospodarcze, CH Beck 2002, s. 202.
8 Cieśliński W., Wspólnotowe…, CH Beck 2002, s. 203. Założenie filii (inaczej spółki – córki) polega na utworzeniu w przyjmującym 

państwie członkowskim UE nowego podmiotu prawnego, zgodnie z prawem państwa przyjmującego, celem prowadzenia działalności 

1. SWOBODY W PROCESIE 

TRANSGRANICZNEGO PRZEPŁYWU 

USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH

Osoba chcąca podjąć działalność gospo-

darczą w innym państwie członkowskim 

może skorzystać ze swobody przepływu 

osób albo ze swobody świadczenia usług. 

Rozróżnienie tych dwóch swobód ma zna-

czenie kluczowe ze względu na obowiązki 

nakładane na przedsiębiorcę przez prawo 

wewnętrzne państwa przyjmującego. 

1.1. Swoboda przepływu osób

Swoboda przepływu osób4 gwarantuje 

wszystkim obywatelem UE prawo do prze-

mieszczania się bez konieczności posiadania 

wiz i zezwoleń, osiedlania się, podejmowa-

nia działalności gospodarczej i pracy w do-

wolnym kraju Wspólnoty5. Koordynacja prac 

ustanowiona została na szczeblu wspólnoto-

wym w celu wyeliminowania niekorzystnych 

następstw, jakie mogłyby powstać w związ-

ku z podejmowaniem zatrudnienia przez 

obywateli krajów UE, także w sektorze usług 

finansowych w tym ubezpieczeniowych.

Obywatele jednego państwa UE podej-

mujący pracę lub inną działalność ekono-

miczną w innym państwie UE muszą być 

traktowani w taki sam sposób, w jaki pań-

stwo to traktuje swoich obywateli, bez ja-

kiejkolwiek dyskryminacji. 

W zakresie ubezpieczeń oznacza to, że 

przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe z sie-

dzibą w jednym z państw członkowskich 

ma prawo prowadzić, w formie oddziału 

lub przedstawicielstwa działalność ubez-

pieczeniową na terenie innego państwa 

członkowskiego, zapewniając jednocześnie 

możliwość działania na zasadach narodo-

wego traktowania bądź zasadach równego 

traktowania podmiotów.

Do cech charakteryzujących tę swobodę 

należą: samodzielność, transgraniczność6 

i stałość działalności. Obywatel państwa 

członkowskiego może podjąć w innym pań-

stwie członkowskim działalność gospodar-

czą. Będąc obywatelem polskim może za-

łożyć i prowadzić działalność w dowolnym 

kraju UE. Taką sytuację nazywa się pierwot-

ną swobodą przedsiębiorczości7. 

Istnieje drugi sposób korzystania ze 

swobody przedsiębiorczości, tzw. wtórna 

swoboda przedsiębiorczości (osoby, które już 

są przedsiębiorcami w kraju pochodzenia, 

np. w Polsce, ale chcą jeszcze skorzystać 

ze swobody przedsiębiorczości w innym 

państwie członkowskim UE). Swoboda ta 

gwarantuje możliwość rozszerzenia zakre-

su prowadzonej już w kraju macierzystym 

działalności gospodarczej8. W tym wypad-

ku prawo wspólnotowe przewidziało moż-
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gospodarczej. Założenie oddziału, agencji, działanie to polega na stworzeniu w ramach podmiotu „macierzystego” wyodrębnionej 

jednostki organizacyjnej, która działa na obszarze państwa przyjmującego. Jednostka ta nie jest odrębnym podmiotem prawa, działa na 

rachunek podmiotu „macierzystego”. Jej działalność jest z reguły regulowana prawem państwa macierzystego. Z drugiej strony, funk-

cjonowanie oddziału, agencji czy przedstawicielstwa musi się mieścić w granicach wyznaczonych prawem państwa przyjmującego.
9 Art. 49 – 55 TWE
10 Sodolska E.. Prawo ubezpieczeń w świetle postanowień Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską [w:] (red) Brodecki 

Z.., Serwach M., Prawo Ubezpieczeń Gospodarczych. Komentarz,. Zakamycze, Gdańsk 2005, s. 1282
11 Sodolska E., Prawo…, s. 1282
12 Zakres tych informacji, określony przez art. 44 Trzeciej Dyrektywy ubezpieczeń nie na życie 92/49/EEC i art. 49 Dyrektywy 2002/83/EEC 

dotyczącej ubezpieczeń na życie. Dla zakładów ubezpieczeń w dziale I – kwotę składki przypisanej brutto, oddzielnie w odniesieniu do 

transakcji przeprowadzanych w ramach prawa przedsiębiorczości oraz dla transakcji przeprowadzanych w ramach swobody świadczenia 

usług, w podziale na Państwa Członkowskie oraz na grupy ubezpieczeń (zgodnie z podziałem w dyrektywie), natomiast dla zakładów 

ubezpieczeń w dziale II – kwotę składki przypisanej brutto, odszkodowań i prowizji brutto oddzielnie dla transakcji przeprowadzanych w 

ramach prawa przedsiębiorczości oraz dla transakcji przeprowadzanych w ramach swobody świadczenia usług, w podziale na Państwa 

Członkowskie i na zespoły grup ubezpieczeń (zgodnie z podziałem w dyrektywie). Dodatkowo w odniesieniu do grupy 10, z wyłączeniem 

odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, informacje o częstotliwości występowania i średniej wysokości odszkodowania.

liwość założenia w kraju przyjmującym filii, 

oddziału lub innej jednostki. 

1.2. Swoboda świadczenia usług

Świadczenie usług według prawa wspól-

notowego9 oznacza możliwość zakładania 

przedsiębiorstw na terenie innego pań-

stwa członkowskiego i prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej na zasadach tzw. 

samozatrudnienia.

Wśród swobód dotyczących przepły-

wu usług wyróżnia się ich formę aktyw-

ną (usługodawca udaje się przejściowo do 

kraju usługobiorcy, czyli sam przekracza 

granicę w celu wykonania usługi w innym 

kraju członkowskim) i pasywną (odbiorca 

usługi udaje się do kraju usługodawcy, by 

tam przyjąć jego świadczenia).Ponadto mo-

że wystąpić swoboda przepływu produktu/

usługi, usługodawca i usługobiorca prze-

bywają w swoich krajach, a tylko produkt 

przekracza granice (np.: nadawanie progra-

mów telewizyjnych lub radiowych).

Swoboda ta10 pozwala przedsiębiorstwu 

ubezpieczeniowemu z siedzibą lub oddziałem 

w jednym z państw członkowskich na prowa-

dzenie działalności w innym kraju członkow-

skim, bez konieczności tworzenia tam własnej 

placówki organizacyjnej, na takich samych wa-

runkach jak rodzime zakłady ubezpieczeń. W 

praktyce możliwa jest sytuacja, w której jedy-

nie sama usługa ma charakter transgraniczny, 

w tym wypadku umowy ubezpieczenia zawie-

rane są korespondencyjnie („na odległość”) za 

pomocą poczty czy innych środków porozu-

miewania się, takich jak telefon czy Internet11.

Istotną sprawą w działalności transgranicznej 

zakładów ubezpieczeń jest przekazywanie infor-

macji. Organy nadzorów UE zostały zobowiązane, 

na prośbę zainteresowanego organu nadzoru, do 

wymiany między sobą informacji statystycznych 

na temat działalności transgranicznej prowadzo-

nej przez nadzorowane przez nich towarzystwa 

ubezpieczeniowe na terenie UE, łącznie dla 

wszystkich zakładów ubezpieczeń12. 
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13 22 maja 2007 roku w Niemczech wprowadzono nowe przepisy związane z funkcjonowaniem pośrednictwa ubezpiecze-

niowego, dostosowujące prawo niemieckie do wymogów Dyrektywy 2002/92/WE, Gderz D., Henseler Ch., Perschke R., 

Versicherungsvermittlergesetz. Praxis-Leitfaden für den ungebundenen Versicherungsvertrieb zur EU-Vermittlerrichtlinie, 

LexisNexis, maj 2007
14 Lloyd’s of London – momentu powstania koniec XVII w. Od początku swego powstania Lloyd’s przewodził w „przemyśle 

ubezpieczeniowym”. W Lloyd’s powstała m.in. pierwsza polisa samochodowa, satelitarna, przeciwko przestępstwom kom-

puterowym oraz pokrywająca ryzyka fałszywych czeków i kart kredytowych. Korporacja ma opinie niekwestionowanego 

specjalisty w podejmowaniu niestandardowych ryzyk, www.lloyds.com

2. NOTYFIKACJA UBEZPIECZYCIELI 

NA JEDNOLITYM RYNKU 

UBEZPIECZENIOWYM

W systemie prawnym UE dziedzinę ubez-

pieczeń reguluje szereg dyrektyw odnoszą-

cych się do każdego z obszarów działalno-

ści ubezpieczeniowej: ubezpieczeń na życie 

oraz ubezpieczeń majątkowych i pozosta-

łych osobowych, a także dodatkowego nad-

zoru nad ubezpieczeniowymi grupami ka-

pitałowymi, obowiązkowego ubezpieczenia 

„OC” posiadaczy pojazdów mechanicznych 

oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego13.

Postanowienia dyrektyw (tzw. pierw-

szej generacji, zmienionych dyrektywami 

trzeciej generacji) porządkują kategorie 

podmiotów, które prowadzą lub zamierzają 

prowadzić działalność ubezpieczeniową w 

zakresie działu I i II, w jednym z państw 

członkowskich. Aby móc prowadzić działal-

ność ubezpieczeniową na terenie jednego 

z państw członkowskich Wspólnoty, wyma-

gane jest uzyskanie zezwolenia właściwego 

organu macierzystego państwa członkow-

skiego. Zasada ta oparta jest o jednolitą li-

cencję i zezwala na prowadzenie działalności 

ubezpieczeniowej w ramach dwóch swobód 

(świadczenia usług i przedsiębiorczości) na 

obszarze Wspólnoty Europejskiej. Nie jest 

wymagane uzyskanie potwierdzenia w pań-

stwach, gdzie działalność ta ma być faktycz-

nie prowadzona. Dyrektywy określają formy 

prawne, w jakich zakłady ubezpieczeń mo-

gą prowadzić działalność. W Polsce dopusz-

czalnymi formami prawnymi prowadzenia 

działalności ubezpieczeniowej są: spółki ak-

cyjne i towarzystwa ubezpieczeń wzajem-

nych. Natomiast w Wielkiej Brytanii – ubez-

pieczyciele posiadają osobowość prawną w 

formie spółki akcyjnej oraz zrzeszeni są w 

korporacji Lloyd’s14. Dyrektywa dopuszcza 

także możliwość prowadzenia działalności 

ubezpieczeniowej w dowolnej formie przy-

jętej przez przepisy prawa publicznego, pod 

warunkiem, że przedmiot działalności tych 

przedsiębiorstw będzie tożsamy z działal-

nością zakładów ubezpieczeń ustanowio-

nych na mocy prawa prywatnego.

Zezwolenie na prowadzenie działalności 

ubezpieczeniowej wydane przez właściwy 

organ w macierzystym państwie nie polega 

kontroli państwa, na terenie, którego dany 

zakład ubezpieczeń zamierza prowadzić 

działalność. 

Jeżeli zakład ubezpieczeń chce otworzyć 

filię macierzystego zakładu ubezpieczeń na 
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terenie innego państwa członkowskiego, 

niezbędna jest opinia władz nadzoru pań-

stwa, w którym macierzysty zakład ubez-

pieczeń uzyskał zgodę na prowadzenie 

działalności ubezpieczeniowej.

Na podstawie danych Komisji Nadzoru 

Finansowego (KNF), w Polsce działalność 

prowadziły w 2006 r. zakłady ubezpieczeń 

z 16 krajów UE/EEA. W latach 2004-2006 na 

polskim rynku największy udział w zebranej 

składce miały towarzystwa ubezpieczeń z 

Wielkiej Brytanii (w 2004 r. – 45%, a w 2006 

– 37% łącznej składki zagranicznych zakła-

dów ubezpieczeń w Polsce) i Francja (w 2004 

r. – 38%, a w 2006 – 20% r. łącznej składki 

zagranicznych ubezpieczycieli w Polsce). 

Tabela 1. Notyfikowane w Polsce zakłady ubezpieczeń państw członkowskich UE i Euro-

pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obsza-

rze Gospodarczym (EEA) w latach 2004 – 2007

Kraj 2004 2005 2006 2007 Ogółem

Wielka Brytania 48 22 28 13 111

Irlandia 29 25 11 8 73

Luksemburg 4 11 6 5 26

Niemcy 11 5 5 7 28

Szwecja 6 9 2 6 23

Włochy 11 7 3 1 22

Francja 9 4 5 2 20

Holandia 7 4 1 6 18

Austria 8 2 5 2 17

Czechy 5 3 0 1 9

Węgry 3 3 1 5 12

Belgia 5 3 0 1 9

Hiszpania 2 0 2 3 7

Finlandia 2 4 0 0 6

Dania 3 1 1 2 7

Słowacja 1 3 1 0 5

Litwa 1 1 2 0 4

Słowenia 1 2 0 0 3

Estonia 0 2 0 0 2

Malta 0 1 0 2 3

Łotwa 1 0 0 1 2

Cypr 0 0 1 0 1

Rumunia 0 0 0 1 1

Bułgaria 0 0 0 1 1

Ogółem (kraje UE) 157 112 74 67 410

Lichtenstein 3 0 4 2 9

Norwegia 0 0 0 5 5

Gibraltar 0 0 0 1 1

Razem EEA 160 112 78 75 425

Źródło: opracowanie na podstawie www.knf.gov.pl, 2008
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15 Stan na 31 12. 2007 r., www.knf.gov.pl
16 Działalność brokerów ubezpieczeniowych w roku 2006. Departament Pośredników Finansowych Urzędu Komisji Nadzoru 

finansowego, Warszawa 2007 r., s.15
17 Więcej informacji na ten temat: www.knf.gov.pl

Na zasadzie notyfikacji zakładów ubez-

pieczeń krajów UE w Polsce, w 2004 roku 

160 zagranicznych ubezpieczycieli zgłosiło 

zamiar prowadzenia działalności na terenie 

naszego kraju na zasadzie swobody świad-

czenia usług, z czego 157 z krajów UE. W 

2007 liczba notyfikacji wzrosła do 425, z 

czego z UE 410. Najwięcej zakładów po-

chodziło z Wielkiej Brytanii (111 notyfika-

cji) oraz Irlandii (73 notyfikacji)15. Na rynku 

pośrednictwa ubezpieczeniowego16, broke-

rzy współpracowali z 30 notyfikowanymi w 

Polsce zakładami ubezpieczeń z UE/EFTA, w 

których zostało ulokowane 13% ogółu skła-

dek pozyskanych przez brokerów.

Zakłady ubezpieczeń z siedzibą w Polsce 

w coraz większym stopniu angażują się w 

działalność transgraniczną. Notyfikacje na 

działalność zagraniczną poprzez oddział 

posiada między innymi AMPLICO-LIFE S.A. 

– na terenie Litwy, Łotwy i Estonii. Noty-

fikacje na działalność zagraniczną na zasa-

dzie swobody świadczenia usług posiada 17 

krajowych zakładów w 27 krajach17. Najwię-

cej posiada notyfikacje na działalność za-

graniczną na zasadzie swobody świadcze-

nia usług na terenie Czech oraz Litwy (13 

ubezpieczycieli). Działalność transgranicz-

ną krajowe zakłady ubezpieczeń prowadzą 

w trzech krajach: w Czechach (w ramach 

swobody świadczenia usług – jeden zakład 

ubezpieczeń) oraz na Łotwie i Litwie (w ra-

mach swobody zakładania przedsiębiorstw 

– jeden zakład ubezpieczeń). 

Jednym z mierników działalności zakła-

dów ubezpieczeń jest składka przypisana 

Tabela 2. Notyfikacje zakładów ubezpieczeń z UE prowadzących działalność na terenie 

Polski w formie oddziału

Nazwa oddziału Państwo Data notyfikacji

Prevoir-Vie Groupe Prevoir S.A. Francja 2000 (przekształcenie z dniem 1 maja 2004 r.)

Cardif-Assurances Risques Divers SA Francja 2001(przekształcenie z dniem 1 maja 2004 r.)

COFACE Austria Kreditversicherung AG Austria 2003(przekształcenie z dniem 1 maja 2004 r.)

XL Insurance Company Limitem Wielka Brytania 2004(przekształcenie z dniem 1 maja 2004 r.)

Atradius Credit Insurance NV Holandia 2004 (notyfikacja od 1 maja 2004 r.)

Europaiache Reiseversicherung Aktiengesellschaft Niemcy 2004 (notyfikacja od 1 maja 2004 r.)

ACE European Group limitem Wielka Brytania 2005 (notyfikacja od 1 maja 2004 r.)

AIG Europe S.A. Francja 2006 (notyfikacja od 1 maja 2004 r.)

Avanssur zakresie.A. Francja 2006 (notyfikacja od 1 maja 2004 r.)

Liberty Europe Hiszpania 2007 (notyfikacja od 1 maja 2004 r.)

Medicover Insurance AB Szwecja 2007 (notyfikacja od 1 maja 2004 r.)

Źródło: opracowanie na podstawie: www.knf.gov.pl 2008
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brutto. Składka przypisana brutto przez 

zagraniczne zakłady ubezpieczeń w Polsce 

w 2005 roku wynosiła nie więcej niż 1,3 

% składki zebranej przez krajowe zakłady 

ubezpieczeń. Rok 2007 był rokiem przeło-

mowym dla działalności zagranicznych za-

kładów ubezpieczeń w Polsce. Wynikało to 

z uzyskania w 2006 r. notyfikacji na działal-

ność w Polsce w formie oddziału kilku świa-

towych grup ubezpieczeniowych, takich 

jak: AIG Europe (Grupa AIG), Liberty Europe 

(Grupa Mutual), czy Avanssur (Grupa AXA). 

Dane statystyczne uzyskane z KNF za rok 

2007 w pierwszej połowie 2008 roku, po-

zwolą na dokładniejszą analizę powyższego 

zagadnienia.

3. STRATEGIA LIZBOŃSKA A RYNKI 

FINANSOWE

Pojęcie integracji rynku finansowego w UE 

należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach:

1. integracji transsektorowej (zwiększenie 

zależności między sektorami: bankowym, 

ubezpieczeniowym i kapitałowym),

Tabela 3. Krajowe zakłady ubezpieczeń posiadające notyfikację na działalność zagraniczną

Towarzystwa ubezpieczeniowe Państwa, w których ubezpieczyciel na zasadzie notyfikacji prowadzą działalność

Commercial Union Polska TUnŻ S.A. Litwa, Łotwa, Słowacja

Commercial Union Polska TU Ogólnych SA Litwa

TUiR Cigna STU S.A. Szwecja, Niemcy, Litwa

AIG Polska TU S.A. Czechy, Francja, Wielka Brytania, Węgry, Irlandia, Łotwa, Słowacja

Euler Hermes TU S.A.
Włochy, Wielka Brytania, Finlandia, Słowacja, Luksemburg, Grecja, Portugalia, 
Dania, Belgia, Hiszpania, Szwecja, Cypr, Malta, Czechy, Austria, Słowenia, 
Łotwa, Estonia, Węgry, Irlandia, Francja, Holandia, Niemcy,

Royal Polska TUnŻ S.A. Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy

PZU S.A. Niemcy, Litwa, Łotwa

TU Allianz Polska S.A. 
Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, 
Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

STU Ergo Hestia S.A. 
Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Portugalia, 
Słowacja, Słowenia, Szwecja, Niemcy, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

TU Filar S.A. Węgry, Słowacja, Niemcy, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa

FinLife TUnŻ S.A. Irlandia

MetLife TUnŻ S.A. Wielka Brytania, Czechy, Węgry

Gerling Polska TU S.A. 
Litwa, Finlandia, Słowacja, Czechy, Austria, Słowenia, Łotwa, Estonia, Węgry, 
Luksemburg, Grecja, Islandia, Portugalia, Norwegia, Dania, Wielka Brytania, 
Belgia, Hiszpania, Szwecja, Cypr, Malta, Irlandia, Francja, Holandia, Włochy

TUnŻ SKOK S.A. Wielka Brytania, Węgry, Czechy

Uniqa TUnŻ S.A. Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Węgry

Uniga TU S.A. Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Węgry

TUiR Warta S.A. 

Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Malta, 
Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, 
Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Źródło: opracowanie na podstawie, www.knf.gov.pl, 2008
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18 (zob.) Leszczyński B., Integracja rynku finansowego w Unii Europejskiej i jej znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania kon-

glomeratów finansowych [w:] (red) Iwanicz – Drozdowska I., Konglomeraty finansowe, Polskie Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 2007, s. 65 
19 Strategia Lizbońska – plan rozwoju przyjęty dla UE przez Radę Europejską na posiedzeniu w Lizbonie w roku 2000. Celem 

planu, przyjętego na okres 10 lat, było oparcie się na założeniu, że gospodarka krajów europejskich wykorzysta do maksi-

mum innowacyjność opartą na badaniach naukowych
20 (zob.) Pawłowicz L. Strategia Lizbońska a rynki finansowe, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Polskie Forum Strategii 

Lizbońskiej, 2003
21 Biała Księga Polska-UE (ang. White Paper Poland-UE) – dokument opracowany przez ekspertów UE w latach 1993 – 1996. 

Przyjęta została podczas szczytu Rady Europejskiej w Cannes w czerwcu 1995 r. Określała stan przygotowań polskich aktów 

prawnych do standardów UE, głównie stan dostosowań do rynku wewnętrznego. Przedstawiała również roczne programy 

dostosowawcze przyjmowane przez Polski rząd i określała jednocześnie ramy oraz perspektywy stosunków RP – UE. Efektem 

podpisania przez polski rząd Białej Księgi było przyjęcie w styczniu 1997 r. Narodowej Strategii Integracji.

 Biała Księga obejmowała prawo, gospodarkę naukę i technologię oraz liczyła w sumie ponad 70 tomów. Wszystkie obszary 

negocjacyjne zawarte w niej zastały zamknięte 13 grudnia 2002 r. podczas szczytu UE w Kopenhadze. W dniu 1 grudnia 2005 r. 

KE przyjęła Białą Księgę dotyczącą strategii wobec usług finansowych na najbliższe 5 lat (White Paper – Financial Services Policy 

2005 – 2010). Opracowanie Białej Księgi poprzedzono opublikowaniem w dniu 3 maja 2005 r. Zielonej Księgi (Green Paper), 

zawierającej zarys głównych celów polityki wobec usług finansowych. Szerzej na ten temat [w;] Single Market in Financial Service 

Progress Report 2004–2005, Commission of the European Communities, Commission Staff Working Document, Brussels 5 

stycznia 2006, SEC (2006) 17; Biała Księga w sprawie polityki w dziedzinie usług finansowych na lata 2005 – 2010; Pawłowicz 

L., Dylematy integracji rynku finansowego w Unii Europejskiej w świetle stabilności systemu, Biała Księga 2004, Polskie Forum 

Strategii Lizbońskiej, Gdańsk – Warszawa, 2004; Pawłowicz L., Sieć bezpieczeństwa finansowego w Unii Europejskiej a Strategia 

Lizbońska,[w:] (red.). Pawłowicz L., Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością, CeDeWu, Warszawa 2006

2. integracji transgranicznej (scalenie się ryn-

ków finansowych w jeden europejski rynek 

finansowy o wspólnej infrastrukturze18).

 

Prace na rzecz ujednolicenia rynku fi-

nansowego w UE stanowią podstawowy 

element wdrażania Strategii Lizbońskiej19. 

Jednolity rynek finansowy wiąże się z 

większą konkurencją między instytucjami 

finansowymi: bankami, giełdami papierów 

wartościowych, firmami ubezpieczeniowy-

mi, funduszami inwestycyjnymi itp.. Szacu-

je się m.in., że ujednolicenie rynku papie-

rów wartościowych i procedur wchodzenia 

na ten rynek pozwoli na dodatkowy wzrost 

PKB w UE o 1,1%, a zatrudnienia o 0,5%, 

jakkolwiek poszczególne kraje będą bene-

ficjentami tych korzyści w różnym stopniu. 

Integracja rynku detalicznego powinna po-

zwolić na obniżenie stóp procentowych i 

przynieść korzyści na poziomie 0,7% PKB. 

Jednolita infrastruktura rozliczeniowa ma 

natomiast zapewnić redukcję kosztów 

transferów o 42-52%20. 

Program budowy jednolitego rynku finan-

sowego określony został jako etap przygoto-

wawczy do roku 2005 w ramach tzw. planu 

FSAP (Financial Services Action Plan – dokument 

przygotowany w maju 1999). Natomiast na-

stępne etapy jego wdrażania i dalsze kierunki 

integracji wyznacza Biała Księga w sprawie Po-

lityki Usług Finansowych 2005 –201021. 
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22 (zob.) Pawłowicz L. Strategia Lizbońska …
23 Iwanicz–Drozdowska M., Reforma systemu finansowego w UE, [w:] (red) Pawłowicz L., Polska wobec integracji rynku 

finansowego w Unii Europejskiej, Raport z badań finansowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 

2004–2006 w ramach projektu zarejestrowanego pod numerem 1 H02C 085 26, Gdańsk 2006, s. 50 
24 Szerzej na ten temat można przeczytać [w:] European Commission: Financial services. Turning the corner. Tenth report, 

Brussels, 2 June 2004
25 Szerzej na ten temat można przeczytać [w:] European Commission: FSAP Evaluation. Part I: Process and implementation, 

Brussels, 7 November 2005.
26 Iwanicz–Drozdowska M., Reforma systemu…, s. 51
27 W związku z różnego rodzaju ograniczeniami w dotychczasowym systemie stanowienia prawa w zakresie rynków papierów 

wartościowych, w lipcu 2000 r., na posiedzeniu Rady UE ds. Ekonomicznych i Finansowych (ang. The Council of Economics 

and Finance Ministers of the EU – ECOFIN Council) rozpoczęto prace nad jego reformą. W tym celu powołano komitet 

niezależnych specjalistów, działający pod auspicjami Komisji Europejskiej. W komitecie tym, nazwanym później Komitetem 

Mędrców (ang. The Committee of Wise Men) zasiedli: Alexandre Lamfalussy, jako przewodniczący, oraz członkowie: Cor-

nelius Herkströter, Luis Angel Rojo, Bengt Ryden, Luigi Spaventa, Norbert Walter, Nigel Wicks.

Plan działań w zakresie rynków finan-

sowych zakładał realizację czterech celów 

strategicznych22: 

1. Stworzenie jednolitego hurtowego ryn-

ku przepływów kapitałowych;

2. Stworzenia otwartego i bezpiecznego 

detalicznego rynku usług finansowych 

(promowanie wspólnego rozumienia 

różnic między pojęciem profesjonalnego 

uczestnika rynku i nieprofesjonalnego, a 

także wzmocnienie zaufania konsumen-

tów do usług finansowych23);

3. Stworzenie otwartego i bezpiecznego 

rynku detalicznego – regulacje dotyczą-

ce sprzedaży na odległość usług finan-

sowych, ochrony praw konsumentów, 

ułatwienia w zakresie transakcji trans-

granicznych dla klientów detalicznych 

oraz regulacja pośredników na rynku 

ubezpieczeniowym;

4. Ustanowienie nowoczesnych regulacji 

ostrożnościowych i systemu nadzoru 

rynków finansowych (m.in. skonsolido-

wanego nadzoru nad konglomeratami 

finansowymi).

W ramach FSAP sformułowano 42 zadania 

szczegółowe, których realizacja miała zostać 

zamknięta do roku 2005. Do czerwca 2004 ro-

ku stan zaawansowania w realizacji 42 punk-

towego planu oceniono na 93% (39 na 42 punk-

ty24). W 2005 roku realizowano kolejne dwa 

punkty osiągając 98% stopień realizacji25.

Po wypracowaniu tak wielu zmian legi-

slacyjnych (21 Dyrektyw FSAP) kluczową 

kwestią było przeniesienie nowych rozwią-

zań do przepisów krajowych UE-25. Wdra-

żanie 21 dyrektyw FSAP zostało zaplanowa-

ne na okres pięciu lat26.

Częścią FSAP było przyjęcie nowych 

struktur i procedur regulacyjnych zapro-

ponowanych przez, tzw. Komitet Mędrców 

Lamfalussy’ego27 – początkowo w odnie-

sieniu do rynku papierów wartościowych, 

a następnie także dla sektora bankowego i 

ubezpieczeniowego. 



131Artykuły ekonomiczne

PODSUMOWANIE

Jednolity rynek usług ubezpieczenio-

wych funkcjonuje na zasadzie harmonizacji 

przepisów dotyczących minimalnych wy-

magań w zakresie: jednolitej licencji ubez-

pieczeniowej („single passport”), nadzoru 

sprawowanego przez kraj siedziby zakładu 

ubezpieczeń, swobody zakładania przed-

siębiorstw w obu działach ubezpieczeń, 

wymogu rezerw technicznych w odniesie-

niu do całości aktywów instytucji, wymogu 

rocznych i skonsolidowanych sprawozdań 

oraz specjalnego nadzoru nad grupami 

ubezpieczeniowymi (nadzór „solo plus”).

Liczba zagranicznych ubezpieczycieli, 

którzy zgłosili zamiar prowadzenia dzia-

łalności na terenie Polski po wstąpieniu 

do UE wzrosła niemal trzykrotnie. W 2007 

liczba notyfikacji wzrosła do 425. Jedno-

cześnie zakłady ubezpieczeń z siedzibą w 

Polsce w coraz większym stopniu angażują 

się w działalność transgraniczną. Najwięcej 

ubezpieczycieli posiada notyfikacje na dzia-

łalność zagraniczną na zasadzie swobody 

świadczenia usług (17 zakładów prowadzi 

działalność w 27 krajach).
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Harmonizacja, usługi ubezpieczeniowe, 

transgraniczne usługi.

SUMMARY

The uniform market of insurance servi-

ces functions on principle of harmoniza-

tion of regulations relating minimum requ-

irements in range: the uniform insurance 

license (“single passport”), the supervision 

provided by the country of seat of insuran-

ce company, liberty of founding the com-

panies in both insurance sectors, require-

ment of technical reserves in reference to 

the whole of active bodies of institution, 

the requirement of year-old and consolida-

ted reports as well as special supervision 

over insurance groups (the supervision 

“solo plus ”).

The number of foreign insurers, who on 

principle of liberty of service services noti-

fied the intention of leadership the activity 

in Poland after accession to EU growed up 

almost three times. In 2007 the number of 

notification growed up to 425.

Simultaneously the insurance companies 

with seat in Poland in more and more larger 

degree get involved in transborder activity. 

The most national insurers posses notifica-

tion on foreign activity on principle of li-

berty of service services (17 companies lead 

the activity in 27 countries).

Nota o autorze:

dr Jarosław W. Przybytniowski, Adiunkt, Instytut Ekonomii Wydział Zamiejscowy Nauk

o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolicki Uniwersytet Lubelski.
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1 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. z 200 5r. nr 249,poz. 2104.

WSTĘP

Efektywność gospodarki finansowej jed-

nostek sektora publicznego wymaga wpro-

wadzenia stosowanych procedur, których 

zasadniczym celem jest zapewnienie, że 

wyznaczone przed organizacją zadania zo-

staną osiągnięte, a ryzyko nieprawidłowości 

i wszelkich odchyleń zostanie szybko ziden-

tyfikowane i ograniczone do minimum. 

Proces negocjacji i przystąpienie Polski 

do struktur Unii Europejskiej przyniósł ze 

sobą zmiany w systemie ochrony środków 

publicznych. Jednym z obszarów negocja-

cyjnych w czasie ubiegania się o członkow-

stwo Polski w Unii Europejskiej był obszar 

„Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny” doty-

czący poprawy efektywności i skuteczności 

w gospodarowaniu środkami publicznymi. 

Polska realizując cele pełnego członkow-

stwa w krajach Unii Europejskich zobowiązała 

się m.in. do przejrzystości i racjonalizacji wy-

datków publicznych, dbałości o zgodne z pra-

wem wykorzystywanie środków pochodzących 

z funduszy unijnych, a szczególnie w szybkim 

czasie podjęcie takich rozwiązań prawno-orga-

nizacyjnych efektem, których będzie zbudowa-

nie takiego systemu ochrony nad środkami pu-

blicznymi, który będzie w stanie przeciwdziałać 

nasilających się zjawiskom niegospodarności i 

nadużyciom w sektorze publicznym. 

W wyniku podjętych zobowiązań ne-

gocjacyjnych system prawny finansów pu-

blicznych w Polsce został wzbogacony o 

dwie nowe instytucje: kontrolę finansową 

i audyt wewnętrzny.

Celem opracowania jest przedstawienie 

podstawowych zagadnień związanych z ce-

lami i zadaniami kontroli finansowej oraz 

instytucji audytu wewnętrznego w samo-

rządzie terytorialnym. 

 ISTOTA I ZADANIA KONTROLI 

FINANSOWEJ W SAMORZĄDZIE 

TERYTORIALNYM 

Jednostki sektora finansów publicznych 

na podstawie zapisów ustawy o finansach1 

zostały zobligowane do opracowania i wdro-

Mgr Piotr Sołtyk

Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny
w samorządzie terytorialnym

Financial control and internal audit at territorial council
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2 Międzynarodowa Organizacja Naczelnych Organów Kontroli/Audytu.
3 Zasady wdrażania systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w polskiej administracji publicznej, Ministerstwo Fi-

nansów, Warszawa, 2003 r. s. 4.
4 Art. 203, ust.1 Konstytucji RP.

żenia odpowiednich mechanizmów kontrol-

nych. Mechanizmy kontrolne są niezbędne 

do uzyskania racjonalnego zapewnienia, za-

łożone cele są prawidłowo realizowane przy 

kardynalnej zasadzie – minimalizacji kosztów 

przy jednoczesnym maksymalnym wzrostem 

uzyskanych efektów. Odpowiednio zaprojek-

towane mechanizmy kontrole w sektorze 

finansów publicznych są niezbędne do pra-

widłowego zapewnienia realizacji wydatków 

budżetowych. Co do zasady wydatki publicz-

ne mogą być ponoszone na cele i wydatkowa-

ne w wysokościach określonych w uchwale 

budżetowej – planie finansowym jednostki 

sektora finansów publicznych. Funkcjonujące 

procedury kontroli finansowej są niezbędne 

do zapewnienia, iż wydatki budżetowe są 

dokonywane w sposób celowy i oszczędny, w 

sposób umożliwiający terminową realizację 

zadań jak również ponoszone wysokościach 

i terminach wynikających z wcześniej zacią-

gniętych zobowiązań. Odpowiedzialność za 

przydatność i skuteczność mechanizmów 

kontroli finansowej spoczywa na kierowni-

ku jednostki sektora finansów publicznych. 

Prawnym obowiązkiem każdego kierownika 

JFP jest zapewnienie ciągłej weryfikacji i pod-

dawanie ocenie funkcjonujących systemów 

kontroli, w celu ich usprawnienia. 

Według definicji INTOSAI- International 

Organization of Supreme Audit Institutions2 kon-

trola finansowa jest elementem składowym 

wewnętrznej kontroli – internal control wyko-

rzystywana jako narzędzie zarządzania. Kon-

trola finansowa według standardów kontroli 

finansowej obejmuje całość zasad i procedur 

przewidzianych i przyjętych przez kierownic-

two jednostki, aby uzyskać zapewnienie, że:

– jednostka osiąga swoje cele w sposób 

oszczędny, wydajny i efektywny,

– jednostka działa zgodnie z przepisami 

prawa oraz aktami wewnętrznymi i wy-

tycznymi kierownictwa,

– zasoby rzeczowe i informacje jednostki 

są chronione,

– zapobiega się i wykrywa błędy i niepra-

widłowości 

– informacje finansowe i zarządcze są rze-

telne i tworzone terminowo3.

Kontrolę w sektorze publicznym może-

my podzielić na kontrolę wewnętrzną i ze-

wnętrzną – wykonywaną przez wyspecjali-

zowane instytucje kontrole. 

W Polsce naczelnym organem kontroli 

zewnętrznej w stosunku do jednostek sek-

tora finansów publicznych jest Najwyższa 

Izba Kontroli. Jej metodyka kontroli stanowi 

wzór dla kontroli resortowych. NIK kontro-

luję całą sferę publiczną, w tym działalność 

organów administracji rządowej, Narodo-

wego Banku Polskiego, państwowych osób 

prawnych i innych państwowych jednostek 

organizacyjnych4. Przedmiot kontroli pro-
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wadzonej przez NIK stanowią również orga-

ny samorządu terytorialnego, komunalnych 

osób prawnych i komunalnych jednostek 

organizacyjnych5. Nadzór nad działalnością 

jednostek samorządu terytorialnego w za-

kresie gospodarki finansowej oraz kontroli 

udzielania zamówień publicznych sprawują 

również Regionalne Izby Obrachunkowe. 

Izby powołane zostały z dniem 1 stycznia 

1993 roku ustawą z dnia 7 października 

1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunko-

wych6. Zakres podmiotowy kontroli finan-

sowych prowadzonych przez RIO dotyczy:

– jednostek samorządu terytorialnego,

– związków międzygminnych,

– stowarzyszeń gmin i powiatów,

– związków powiatów,

– stowarzyszeń powiatów,

– samorządowych jednostek organizacyj-

nych mających osobowość prawną, 

– innych podmiotów w zakresie wykorzy-

stywania przez nie dotacji przyznawa-

nych z budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, 

Kontroli Izby podlegają również: 

– sprawozdania z wykonania budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego pod 

względem rachunkowym i formalnym,

– wnioski o przyznanie i naliczenie sub-

wencji i dotacji celowych, 

Kontrola finansowa wewnętrzna wyko-

nywana jest przez wyspecjalizowane do 

tego celu komórki organizacyjne kontroli 

wewnętrznej. Obejmuje ona całość zasad 

i procedur zaprojektowanych i przyjętych 

przez kierownictwo jednostki. Przedmio-

tem kontroli finansowej jest publiczna go-

spodarka finansowa obejmująca procesy 

związane z gromadzeniem i rozdyspono-

waniem środków publicznych oraz gospo-

darowaniem mieniem. Kontrola jest dzia-

łalnością, na którą składają się następujące 

rodzaje czynności:

– ustalenie stanu obowiązującego – wy-

znaczeń,

– ustalenie stanu rzeczywistego – wykonań,

– porównywanie wykonań z wyznacze-

niami w celu ustalenia ich zgodności lub 

niezgodności,

– wyjaśnienie przyczyn stwierdzonej 

zgodności lub niezgodności między wy-

konaniami i wyznaczeniami7.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych we-

wnętrzna kontrola finansowa jest postrze-

gana jako zbiór procedur i mechanizmów 

dostosowanych do specyfiki konkretnej 

jednostki. Według przepisów ustawy o fi-

nansach publicznych należy przez nią rozu-

mieć zapewnienie:

 1. przeprowadzanie wstępnej oceny celo-

wości zaciągania zobowiązań finanso-

wych i dokonywania wydatków, (art. 47 

ust 2 pkt 1);
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 2. badanie i porównanie stanu faktycznego 

ze stanem wymaganym w zakresie do-

tyczącym procesów pobierania i groma-

dzenia środków publicznych, zaciągania 

zobowiązań finansowych i dokonywa-

nia wydatków ze środków publicznych, 

udzielania zamówień publicznych oraz 

zwrotu środków publicznych, (art. 47 

ust.2 pkt 2); 

 3. prowadzenie gospodarki finansowej 

oraz stosowanie procedur dotyczących 

procesów, o których mowa wyżej, (art. 

47 ust.2 pkt 3);

W sektorze publicznym wyróżnia się kil-

ka rodzajów kontroli8. Do podstawowych 

rodzajów (metod) kontroli finansowej mo-

żemy zaliczyć: 

– Kontrolę uprzednią (wstępna) i następ-

na. Kontrola uprzednia jest wykonywa-

na jeszcze przed podjęciem i realizacją 

właściwej czynności kontrolnej. Kontro-

la następna wykonywana jest na podsta-

wie dokumentów, ujmujących bieżąco 

każdą wykonywaną operację, bieżącej 

ewidencji oraz sprawozdawczości bu-

dżetowo- finansowej.

– Kontrola faktyczna i dokumentalna. Kon-

trola faktyczna polega na ustaleniu sta-

nu faktycznego bezpośrednio przez oso-

bę dokonującą czynności kontrolnych, a 

więc nie przez dokumenty odpowiada-

jące za dany wycinek procesu gospodar-

czego. Rodzaj kontroli dokumentalnej 

związany jest z ustaleniu stanu faktycz-

nego w oparciu o analizę i weryfikację 

dokumentów odzwierciedlających ope-

racje gospodarcze podlegające badaniu. 

 Z uwagi na różnorodność i zakres do-

kumentacji wykorzystywanej przy usta-

laniu stanu faktycznego podzielono 

badaną dokumentację na: bilanse, doku-

menty podstawowe, księgi prowadzone 

na podstawie dowodów księgowych, 

sprawozdania budżetowe i inne zesta-

wienia sporządzane na podstawie zapi-

sów z urządzeń księgowych. 

– Kontrola merytoryczna. Celem kontro-

li jest analiza dokumentacji, ewidencji, 

zapisów w księgach rachunkowych i 

sprawozdaniach finansowych, i na tej 

podstawie wyciągnięcie wniosków od-

noszących się do badanej rzeczywisto-

ści. Kryterium tej kontroli odnosi się do 

zgodności wykonań z obowiązującymi 

procedurami wewnętrznymi oraz regu-

lacjami formalnoprawnymi. 

– Kontrola pełna i odcinkowa. Ten rodzaj 

kontroli określany jest mianem badania 

generalnego. Obejmuje całość działalności 

jednostki poddanej badaniu kontrolnemu, 

zazwyczaj z określeniem szczegółowego 

badania wybranych odcinków- newral-

gicznych, gdzie ryzyko wystąpienia nie-

prawidłowości jest największe.

– Kontrola ciągła i doraźna. Kontrola cią-

gła jest szczególnym rodzajem kontroli 

wykonywana, przez kierownictwo wyż-
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szego szczebla. Cechą tej kontroli jest 

to, że jest wykonywana stale bez wyłan-

czania z zasięgu jakiegokolwiek okresu 

lub odcinka. Natomiast kontrola doraź-

na stosowana jest w ściśle określonych 

przedziałach czasowych wynikających z 

ustalonych wcześniej planów kontroli. 

Celem kontroli finansowej jest racjonal-

ne zapewnienie prawidłowej i efektywnej 

realizacji zadań stawianych przed jednost-

kami samorządu terytorialnego. Efektywna 

kontrola wewnętrzna jest podstawowym 

źródłem informacji o rzetelności, wiarygod-

ności i skuteczności funkcjonujących syste-

mów ekonomiczno- finansowych stając się 

przez to zasadniczym elementem dopełnie-

nia procesu zarządzania.

W dobie postępującej decentralizacji 

sektora publicznego, weryfikuje trafność 

podejmowanych decyzji związanych z reali-

zacją nałożonych nowych zadań na jednost-

ki podsektora samorządu terytorialnego, 

kreując jakość świadczonych usług publicz-

nych przez wspólnotę samorządową. 

ZAKRES POJĘCIOWY I ZADANIA 

AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W 

SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 

Pojęcie audytu wewnętrznego w polskim 

nazewnictwie pojawiło się dopiero pod ko-

niec XXI wieku i było wyłącznie kojarzone 

z weryfikacją sprawozdań finansowych i 

ksiąg rachunkowych. Pojęcie audyt pocho-

dzi od łacińskiego słowa audire, co oznacza 

słuchać, przesłuchiwać, badać.

Natomiast w Wielkiej Encyklopedii 

PWN, audyt (z ang. auditing) określany jest 

jako system rewizji sektora gospodarczego 

oraz doradztwa finansowego, realizowany 

przez osoby posiadające odpowiednie kwa-

lifikacje zawodowe.

Potrzeba wprowadzenia i kreowania idei 

audytu wewnętrznego wynikało z faktu dys-

funkcji mechanizmów kontroli wewnętrz-

nej. Żaden system kontroli wewnętrznej, 

nawet najbardziej szczegółowo zaplano-

wany, nie gwarantuje sprawnego funkcjo-

nowania organizacji. Kontrola jest zawsze 

wtórna do stanów i faktów realnych, trudno 

zatem od niej oczekiwać mocy przewidy-

wania9. Współczesna kontrola wewnętrzna 

prowadzona jest formie następnej (następ-

czej, końcowej nazywanej ex- post) przez co 

przestała spełniać zakładane cele i przesta-

je być wystarczająca. 

Tym samym zaczęto pilnie spoglądać w 

stronę krajów o bogatym doświadczeniu i 

silnie zakorzenionych tradycjach w funkcjo-

nowaniu audytu wewnętrznego, nieśmiało 

zaczęto korzystać ze sprawdzonych wzor-

ców w krajach anglosaskich. Rozpoczęto 

poszukiwania nowych rozwiązań mających 

na celu wprowadzenie do administracji 

rządowej oraz podsektora samorządowe-

go takich regulacji prawno-organizacyjny, 

które zapewniły by prawidłowe działanie 

dotychczasowo ustanowionych mechani-
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10 B.R.Kuc, Kontrola i audyt w sektorze publicznym, wydawnictwo PTM, Warszawa 2007r. s. 119.
11 H. Grocholski, Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Tom 1, Instytut Rachunkowości i Podatków, Warszawa 2004 r. s. 12. 
12 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (z późniejszymi zmianami); tekst jednolity Dz. U. z 2003r. 

nr 15, poz. 148, 
13 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005roku o finansach publicznych, (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze. zm.)

zmów kontrolnych. Co w konsekwencji ma 

doprowadzić do modernizacji niefektyw-

nych systemów zarządzania i kontroli, waż-

nym aspektem było również wzmocnienie 

ochrony środków publicznych, oszczędne-

go i celowego ich wykorzystania. 

Konieczność wprowadzenia do admi-

nistracji publicznej audytu wewnętrznego 

było również wypełnieniem zobowiązań 

negocjacyjnych z Unią Europejską – było 

to przedmiotem negocjacji akcesyjnych w 

ramach rozdziału 28 „Kontrola Finansowa”. 

W dokumencie Agenda 2000, Komisja Euro-

pejska uznała bowiem iż „organy kontroli we-

wnętrznej i zewnętrzne, jako takie, nie osiągnęły 

dostatecznego poziomu skuteczności i nie można 

ich uznać za kompatybilne z ogólnie pojętymi 

normami europejskimi – zarówno na poziomie 

Państw Członkowskich, jak i całej Wspólnoty”.

Jego założeniem jest wspomaganie 

procesów realizacji celów poprzez syste-

matyczną ocenę i poprawę efektywności 

zarządzania ryzykiem, systemów kontroli 

oraz coraz bardziej komplikujących się pro-

cesów zarządzania10. 

Audytora wewnętrznego można zidenty-

fikować jako diagnostę. Postrzega on orga-

nizację jako zbiór systemów i podsystemów 

stworzonych dla osiągnięcia wyznaczonych 

przez kierownictwo celów. Ocenia, które 

systemy są kluczowe dla sytuacji finanso-

wej jednostki, i weryfikuje ich funkcjono-

wanie celem racjonalno zapewnienia, że są 

zgodne z prawem i efektywne11. Instytucja 

audytu wewnętrznego do polskiego usta-

wodawstwa została wprowadzona zapisami 

ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie 

ustawy o finansach publicznych12. Przepisa-

mi cytowanej ustawy ustanowiono zasady 

funkcjonowania audytu wewnętrznego w 

jednostkach sektora finansów publicznych 

określono również jego definicję, cel, za-

kres podmiotowy i przedmiotowy. Audyt 

wewnętrzny w przedmiotowej ustawie zo-

stał zdefiniowany jako „ogół działań, przez 

które kierownik jednostki uzyskuje obiektywną 

i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w 

zakresie gospodarki finansowej pod względem 

legalności, celowości, gospodarność, a także 

przejrzystości i jawności”.

Nowelizacja ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 roku. o finansach publicznych13 wpro-

wadza nową definicję audytu wewnętrzne-

go, w której audyt określany został jako 

„ogół działań obejmujących niezależne badanie 

systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w 

tym procedur kontroli finansowej, w wyniku któ-

rego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i 

niezależną ocenę adekwatności, efektywności 

i skuteczności tych systemów. Audyt obejmu-

je także czynności doradcze, w tym składanie 

wniosków, mających na celu usprawnienie funk-
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14 Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA (The Institute of Internal Auditors) jest jedyną organizacją o zasięgu światowym 

zrzeszającą dyplomowanych audytorów wewnętrznych. 

cjonowania jednostki”. Odmienne pojęcie 

audytu wewnętrznego prezentuje Instytut 

Audytorów Wewnętrznych IIA (The Institute 

of Internal Auditors)14. Zgodnie z definicją IIA 

„Audyt wewnętrzny jest niezależną, obiektyw-

ną działalnością o charakterze zapewniającym 

i doradczy, prowadzoną w celu wniesienia do 

organizacji wartości dodanej i usprawnieniu jej 

funkcjonowania. Audytor wewnętrzny wspiera 

organizację w osiągnięciu wytyczonych celów 

poprzez systematyczne i konsekwentne działanie 

służące ocenie i poprawie efektywności zarzą-

dzania ryzykiem, systemem kontroli oraz proce-

sów zarządzania organizacją”.

Celem działalności audytu wewnętrzne-

go jest przede wszystkim wspieranie kadry 

kierowniczej wyższego szczebla, w zarzą-

dzaniu poprzez czuwanie nad prawidłowo-

ścią i legalnością procesów zachodzących w 

jednostce. Ponadto audytor dokonuje sys-

tematycznej oceny systemów kontroli we-

wnętrznej i w efekcie proponuje zmiany, któ-

re zagwarantują zachowanie efektywność 

ustanowionych mechanizmów kontrolnych.

Działalność audytu wewnętrznego w 

sektorze publicznym powinna przyczynić 

się do przestrzegania przyjętych procedur 

wewnętrznych, przepisów prawa, bieżącej 

informacji o stwierdzonych lukach, w syste-

mach kontroli. Zachować ścisłą współpracą 

z kierownictwem jednostki w zakresie ini-

cjowania zmian w obszarach narażonych na 

wysokie ryzyko nieprawidłowości. Funkcję 

tą realizuje poprzez systematyczną ocenę 

systemów zarządzania i kontroli opartej na 

analizie ryzyka. Audyt będąc elementem 

nadzoru w organizacji, wyrażając niezależne 

oceny wspomaga kierownictwo w procesie 

zarządzania, poprzez przedkładanie reko-

mendacji wynikających ze słabości ustano-

wionych systemów zarządzania i kontroli. 

W myśl zapisów ustawy o finansach pu-

blicznych audytorem wewnętrznym może 

być osoba która:

1. ma obywatelstwo państwa członkow-

skiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkow-

skiego Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

chyba że przepisy odrębne uzależniają 

zatrudnienie w jednostce sektora finan-

sów publicznych od posiadania obywa-

telstwa polskiego;

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych 

oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 3. nie była karana za umyślne przestępstwo 

lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. posiada wyższe wykształcenie;

 5. posiada następujące kwalifikacje zawo-

dowe do przeprowadzania audytu we-

wnętrznego:

a) certyfikaty: Certified Internal Auditor 

(CIA), Certified Government Auditing 

Professional (CGAP), Certified Informa-

tion Systems Auditor (CISA), Associa-
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15 Zasady wdrażania systemu, s. 15. 
16 Sprawozdanie -Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w 2006r. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2007r.

tion of Chartered Certified Accountants 

(ACCA), Certified Fraud Examiner(CFE), 

Certification in Control SelfAssessment 

(CCSA), Certified Financial Services Au-

ditor (CFSA) lub Chartered Financial 

Analyst (CFA), lub

b) ukończyła aplikację kontrolerską i zło-

żyła egzamin kontrolerski z wynikiem 

pozytywnym przed komisją egzamina-

cyjną powołaną przez Prezesa Najwyż-

szej Izby Kontroli, lub

c) złożyła z wynikiem pozytywnym eg-

zamin kwalifikacyjny na stanowisko in-

spektora kontroli skarbowej, lub

d) uprawnienia biegłego rewidenta.

Audytorzy wewnętrzni, którzy posiadają 

wydane uprawnienia przez Ministra Finan-

sów zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 8 grud-

nia 2006r. o zmianie ustawy o finansach 

publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. 

U nr 249, poz. 1832), mogą pozostać audy-

torami, jeżeli spełnią kryteria określone w 

cytowanym art. 58 pkt 1-4 ustawy o finan-

sach publicznych w obecnym brzmieniu. 

W odróżnieniu do tradycyjnych me-

tod kontroli audyt wewnętrzny ma przede 

wszystkim charakter systemowej oceny 

mechanizmów kontrolnych ważna rolą jest 

identyfikowanie głównych ryzyk na które 

narażona jest organizacja. Wybór obszarów 

do badania audytorskiego każdorazowo wi-

nien być oparty na zasadach analizy ryzyka. 

Ogólna zasada planowania audytu oznacza, 

że należy dążyć do15: 

– wybory obszarów poddanych audytowi 

na podstawie udokumentowanej analizy 

ryzyka,

– poddawanie audytowi w możliwie krót-

kim czasie wszystkich systemów zarzą-

dzania i kontroli finansowej,

– wykonywanie audytów poza planem po-

winno być jak najrzadsze i racjonalnie 

uzasadnione, 

– w przypadku systemów, których zbadanie 

nie jest możliwe ze względu na ich wiel-

kość, należy stosować metody próbkowa-

nia operacji przeznaczonych do badania. 

PODSUMOWANIE 

Audyt wewnętrzny w jednostkach samo-

rządu terytorialnego stanowi istotny element 

ochrony środków publicznych, jest gwaran-

tem racjonalnego dysponowania środkami 

pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. 

Pełni też funkcję doradczą i zapewniającą wo-

bec kierownika jednostki. Zatem współczesny 

audytor wewnętrzny powinien podejmować 

działania w celu kształtowania właściwych 

relacji pomiędzy kierownictwem wyższego 

szczebla, w tym szczególnie poprzez infor-

mowanie i podnoszenie świadomości wśród 

kierowników jednostek w odniesieniu do 

praktycznego wykorzystania audytu we-

wnętrznego, mające na celu wykorzystywa-

nie możliwości zlecania zadań doradczych16. 
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17 K. Winiarska, Audyt wewnętrzny w 2007 roku, Standardy międzynarodowe – Regulacje krajowe, wydawnictwo Difin, War-

szawa 2007r. s.187.

W przyszłości audyt wewnętrzny w admi-

nistracji samorządowej, powinien przyjmować 

rolę animatora, pokazując kierunki nowych 

rozwiązań organizacyjnych w systemach za-

rządzania, biorąc również pod uwagę koszty 

projektowania i wdrażania proponowanych 

zmian. W jednostkach samorządu terytorial-

nego audytor wewnętrzny powinien w coraz 

większym stopniu przybierać formę audy-

tu praktywnego, poprzez czynny udział we 

wszystkich obszarach działalności jednostki. 

Audyt proaktywny swoimi celami zbliżony 

jest do kompleksowego zarządzania jakością 

(ang. Total Quality Management- TQM).

Należy przyjmować zasadę, iż nakłady 

poniesione na udział audytora od począt-

ku tworzenia różnych mechanizmów kon-

trolnych w jednostce, przyniosą znaczne 

oszczędności zasobów audytu wewnętrz-

nego wykorzystywanych do oceny tych me-

chanizmów kontrolnych w przyszłości17.

Prawidłowo zaprojektowany i wdrożony 

system kontroli finansowej i audytu we-

wnętrznego powinien sprzyjać poprawie 

efektywności i gospodarności zarządzania 

środkami podatników, co przyczyni się do 

poszerzenia wachlarza usług świadczonych 

na rzecz lokalnego społeczeństwa. 
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SUMMARY

For several years in Polish public admin-

istration the new notion of internal audit 

has existed. He is the result of adaptation 

of to undertaken in the face European 
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Union obligations the Polish side. The in-

ternal Audit at territorial council is the el-

ement of protection of social business in 

range the dysponowaia the public centres. 

The activity of audytu differs from tradi-

tional financial control with schedule of 

workings, the system approach in received 

to investigation area as well as the advi-

sory testified in the face management of 

individual actions.

Nota o autorze:

mgr Piotr Sołtyk, certyfikowany audytor wewnętrzny w sektorze publicznym, wykładowa na 

OLYMPUS Szkoła Wyższa w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli, przygo-

towuje rozprawę doktorską związaną z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego, główne 

kierunki zainteresowań: audyt i kontrola finansowa w sektorze publicznym.
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W przedmowie do zbioru sentencji, 

zwrotów i powiedzeń łacińskich Czesław 

Michalunio przypomniał znaną prawdę, 

że kultura naszego narodu, podobnie jak 

kultura większości narodów europejskich 

i wielu pozaeuropejskich tkwi korzeniami 

w kulturze antyku greckiego i rzymskiego. 

Autor boleje, że w naszych czasach przeży-

wamy jednak kryzys znajomości łaciny2. Ję-

zyk ten wycofany został, lub zredukowany, 

w programach nauczania wielu szkół śred-

nich, uczelni wyższych w tym i seminariów 

duchownych w Polsce. Łacina jednak głę-

boko wpisała się w język polski. Istnieje w 

słownictwie, w postaci przysłów, sentencji, 

powiedzeń. Występuje na scenie, w radio, 

w literaturze, w prasie i w mowie potocz-

nej. Niestety, jak trafnie zauważył Czesław 

Jędraszko, autor książki Łacina na co dzień, 

często nawet u znanych autorów spotyka-

my błędne formułowanie zdań łacińskich, 

świadczące o nieznajomości podstaw języ-

ka, w wymowie zaś zjawiskiem nagminnym 

jest fatalne akcentowanie3. Ostatnio można 

jednak dostrzec zainteresowanie kulturą 

antyku i samym językiem łacińskim. Świad-

czą o tym liczne opracowania na temat an-

tyku i jego wkładu do kultury europejskiej4, 

ale także przybliżanie czytelnikowi polskie-

mu tego, co najcenniejsze i wciąż aktual-

ne, co przetrwało próbę czasu – łacińskich 

sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń. 

Zapotrzebowanie na tego rodzaju wydaw-

nictwa, wydaje się być odwrotnie propor-

cjonalne do znajomości języka, i jeszcze 

raz poświadcza tezę Z. Lewandowskiego, 

współautora jednego z wydanych ostatnio 

zbiorów przysłów łacińskich że: „łacina to 

Ks. dr Marek Kozera

Rzymskie prawo prywatne
Kazusy i ćwiczenia

Joanna Misztal-Konecka, Monika Wójcik,
Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2007, ss. 1921.
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10 Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń, dz. cyt; Cz. Jędraszko, dz. cyt. 
11 Zob. H. Markiewicz, A. Romanowski, Skrzydlate słowa, Warszawa 1990. 
12 A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, Warszawa 2007. 

język nie tylko antycznego Rzymu, ale i cią-

głej w swej świadomości kultury Europy”5. 

W XXI wieku wydano w Polsce wiele zbio-

rów przysłów i zwrotów łacińskich. Mają 

różny układ haseł i różną wartość6. Jedne 

przeznaczone są dla wąskiego grona czytel-

ników7, inne dla szerszego8. Niektóre z nich 

zawierają szersze wyjaśnienia powiedzeń 

łacińskich 9, w innych dodano abrewiacje10. 

W literaturę przybliżającą polskiemu 

czytelnikowi nie tylko „skrzydlate słowa” 

starożytnych Rzymian11, ale także znajo-

mość wielu dziedzin ich życia, w tym tak 

ważnej dziedziny jak prawo, wpisuje się 

książka autorstwa Joanny Misztal Konec-

kiej i Moniki Wójcik pod tytułem „Rzymskie 

prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia” wyda-

na przez wydawnictwo LexisNexis. Pozycja 

ta, jak piszą Autorki, ma na celu udziele-

nie pomocy studentom w przygotowaniu 

się do ćwiczeń oraz do egzaminu z prawa 

rzymskiego (s. 11). Jej podział odpowiada 

podziałowi podręcznika „Rzymskie prawo 

prywatne. Kompendium”, autorstwa ks. 

prof. Antoniego Dębińskiego12. Praca dzieli 

się na osiem rozdziałów. Rozdział pierwszy, 

to zagadnienia wstępne. Następny ukazuje 

rozwój historyczny prawa rzymskiego i 

źródła tego prawa. Rozdział trzeci przybli-

ża czytelnikowi proces cywilny, a następny 

uczy o prawie osobowym i czynnościach 

prawnych. Kolejny rozdział omawia prawo 

rodzinne. Szósty z kolei zapoznaje czytelni-

ków z rzymskim prawem rzeczowym. Kolej-

ny mówi o zobowiązaniach, a ostatni, ósmy 

omawia prawo spadkowe. 

W ramach każdego z tych rozdziałów Au-

torki wyodrębniają pięć części. Pierwsza z 

nich nosi tytuł „podstawowe pojęcia”. Jest to 

forma słowniczka łacińsko- polskiego ułożo-

nego alfabetycznie, lecz zarazem tematycz-

nie, zgodnie z treścią danego rozdziału. Jak 

twierdzi specjalista z zakresu juryslingwi-

styki J. Pieńkoś, słowniki terminologiczne z 

danej dziedziny, a do takich należy z całą 

pewnością zestawienie i translacja podsta-

wowych pojęć prawnych, mogą być zbiorem 

terminów ułożonych alfabetycznie lub syste-

matycznie. Każdy z tych sposobów ma swo-

je zalety i wady. Za porządkiem alfabetycz-
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nym przemawiają względy pragmatyczne, 

czyli łatwość odszukania danego terminu. 

Za prezentacją terminu w działach przema-

wia z kolei możność szybszego opanowania 

terminologii z danej dziedziny, czyli wzglę-

dy dydaktyczne13. Autorki połączyły oba te 

sposoby osiągając w ten sposób i możliwość 

szybkiego odszukania danego terminu praw-

nego i łatwość jego przyswojenia, zwłaszcza, 

że występuje on w kontekście który stano-

wią źródłowe teksty prawne zestawione w 

części drugiej i sentencje w trzeciej. Użycie 

w kontekście powoduje dodatkowy efekt, ja-

kim jest możliwość uniknięcia polisemii, gdyż 

prawdziwy sens terminu prawnego lub praw-

niczego, sens specjalistyczny, może być wy-

dobyty jedynie z kontekstu, w którym został 

użyty14. Autorki cel ten osiągają także w ten 

sposób, że do tłumaczeń pojęć dodają nie-

kiedy obszerne wyjaśnienia. Znaczenie pojęć 

staje się dzięki temu zrozumiałe także dla te-

go czytelnika, który nie jest prawnikiem. Jest 

to ważne zwłaszcza wtedy, gdy do języka 

polskiego Autorki wprowadzają internacjo-

nalizmy terminologiczne, tłumacząc dla przy-

kładu „delictum” jako „delikt”, lecz dodając 

wyjaśnienie: „przestępstwo prawa prywatne-

go”(s.132); „anatocismus–anatocyzm, pobie-

ranie odsetek od odsetek”(s.133). Współcze-

sne terminologie coraz częściej posługują się 

takimi internacjonalizmami terminologiczny-

mi. Zdaniem specjalistów użycie ich przyczy-

nia się do wyeliminowania niektórych patolo-

gii leksyki specjalistycznej i raczej wzbogaca, 

niż zuboża języki narodowe. Terminologicz-

ny słownik prawniczy powinien bowiem, jak 

twierdzą znawcy problemu, zawierać takie 

definicje terminów, które by pozwoliły na 

wyjaśnienie znaczeń, a nie tylko na ich okre-

ślenie15. Jak twierdzi wspomniany J. Pieńkoś: 

„Słowniki prawnicze są dalece niekomplet-

ne i prezentują wybraną, lub preferowaną 

przez autora dziedzinę prawa, dlatego war-

to ze względów praktycznych posiadać ich 

większy wybór”16. Omawiana praca poprzez 

wprowadzenie bogatego zbioru podstawo-

wych pojęć prawniczych niewątpliwie może 

pomóc w spełnieniu tego postulatu. 

Kiedy już czytelnik zapozna się z poję-

ciami prawnymi i ich znaczeniem, Autorki 

wprowadzają go w tekst wybranych frag-

mentów źródeł prawa rzymskiego wraz z 

ich tłumaczeniem. Tłumaczenie, będące 

dziełem Autorek, określić można jako tłu-

maczenie funkcjonalne, przeznaczone dla 

potrzeb określonej grupy odbiorców,17 po-

siadających już pewna wiedzę o starożyt-

ności, w tym o prawie rzymskim i pragną-
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cych tę wiedzę poszerzyć. Jest to, zdaniem 

znawców problematyki, metoda najbardziej 

przydatna w tekstach prawnych i praw-

niczych18. Dobór tekstów prawnych jest 

bardzo interesujący i niewątpliwie ubogaci 

zarówno tego, kto zna już podstawy prawa 

rzymskiego, jak i tego, kto styka się z nim 

po raz pierwszy. Są to teksty zawierające 

wypracowane w starożytności i wciąż aktu-

alne definicje pojęć prawniczych, takich jak 

na przykład skarga (s. 43), kradzież (s. 148), 

zasiedzenie (s. 117) i wiele innych. Teksty 

te ukazują także zasady prawnicze, klu-

czowe dla zrozumienia prawa rzymskiego, 

a także pouczają o realiach świata antycz-

nego, ukazując na przykład prawa dziecka 

nienarodzonego (s. 62). Podanie lokalizacji 

przytoczonych w pracy, krótkich na ogół, 

fragmentów źródeł, pomoże zapoznać się z 

poszerzoną ich wersją tym, którzy zechcą 

do tekstu sięgnąć samodzielnie. Wiele z cy-

towanych tekstów źródłowych weszło jako 

paremie prawnicze do ogólnoświatowego 

dziedzictwa. Przykładem może być: Scire 

leges non hoc est verba eorum tenere, sed vim 

ac potentatem .(s. 17)

Typowe sentencje prawnicze stanowią 

trzecia część pracy. Są one więc jak gdyby 

zwieńczeniem części poprzedzających, czy-

li słownictwa i tekstów źródłowych. Dzięki 

osadzeniu w takim kontekście, stają się one 

łatwiejsze do zapamiętania, a jednocześnie 

stanowią swoiste repetytorium treści za-

wartych w dwóch poprzednich częściach. 

Autorki zatroszczyły się także o to, by po-

dać źródła sentencji. W wielu wypadkach 

podana jest także recepcja danej sentencji 

we współczesnym prawodawstwie polskim. 

„Autorki starały się ukazać, jak szerokie 

związki występują między prawem rzym-

skim a współczesnym prawem, głównie cy-

wilnym i rodzinnym”. (s. 13)

„Kazusy i pytania” czyli czwarta część 

pracy jest częścią najobszerniejszą. Przy 

pomocy pytań i kazusów, Autorki chcą wy-

móc na czytelniku nie tylko bierną recepcję 

wiadomości, lecz zmuszają go aktywności 

intelektualnej. Zastosowana metoda w for-

mie swej bliska jest kazuistycznemu spo-

sobowi uprawiania prawa w starożytnym 

Rzymie,19.

Część piata odpowiada tytułowi jaki 

nosi, czyli Varia. Przybliża ona niektóre 

zwyczaje, obyczaje zachowywane w życiu 

codziennym starożytnych Rzymian „od 

narodzin dziecka, na pogrzebie skończyw-

szy”, jak twierdzą Autorki. (s. 13) Wypo-

wiedzi te zostały tak dobrane, że można 

je zatytułować „od humoru do horroru”. 

Uśmiech budzi bowiem zwyczaj, o którym 

mówi Gellius, że kobiety w Rzymie, chcąc 

wykazać brak zapachu alkoholu w wydycha-

nym powietrzu, czyli aby udowodnić, że nie 

nadużyły mocnego wina, co było bardzo na-

ganne, całowały swych krewnych w usta (s. 

104). Tak oto dowiadujemy się, jak działały 
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starożytne „alkomaty”. Horrorem jest nato-

miast opis rytuału pogrzebowego zakopy-

wanej żywcem westalki, która złamała ślub 

czystości (s. 189). Wiadomości dopasowane 

są do treści poszczególnych rozdziałów i w 

ten sposób, zdaniem znawców problemu, 

walnie przyczyniają się do zrozumienia du-

cha prawa20. 

Z pięciu części podręcznika aż trzy za-

wierają dużo tekstów łacińskich. Łacina 

prawnicza ma swoją długą historię. Tak dłu-

gą jak samo prawo rzymskie. Nic dziwnego, 

że język ten w ciągu wieków zmieniał się 

wraz ze zmianami prawa21. Zapewne filolog 

klasyczny wolałby, aby podawane teksty pi-

sane były łaciną zgodną z normami grama-

tyki opisowej języka łacińskiego. Zwłaszcza 

genetivus singularis rzeczowników II dekli-

nacji zakończonych na –ius, -ium. Jednak 

Autorki zostały wierne pisowni użytej w 

tekstach prawnych i prawniczych, co zresz-

tą jest przyjęte w literaturze przedmiotu. 

Uwagę zwraca bardzo mała ilość błędów 

literowych, co jest niewątpliwie zasługą 

dobrej korekty tekstu. Może należałoby w 

ramach jednej pozycji wydawniczej ujedno-

licić pisownie wyrażenia „senatus consul-

tum” Tak bywa w niektórych pracach. 

Dzięki zastosowanej metodzie, polega-

jącej na tym, że teksty prawne poprzedzo-

ne zostały wyjaśnieniem podstawowych 

pojęć z danego zakresu, zrekapitulowa-

ne odpowiednio dobranym sentencjami i 

umieszczone w szerokim kontekście życia 

starożytnych Rzymian, Autorki uczyniły z 

omawianej pozycji nie tylko suchy podręcz-

nik prawa rzymskiego, ale lekturę, która 

może zainteresować nie tylko prawników, 

lecz także filologów klasycznych, history-

ków i wszystkich interesujących się staro-

żytnością. Pozycja ta wpisuje się zatem na 

listę tych, które w naszych czasach przy-

czyniają się do popularyzacji i znajomości 

kultury antycznej języka łacińskiego. A jak 

twierdzi cytowany wielokrotnie J. Pieńkoś 

„dla każdego Europejczyka znajomość łaci-

ny stanowi fundament jego kultury, powi-

nien zatem dbać o jej ciągłość”22.

Nota o autorze:

Ks. dr Marek Kozera, WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli, Instytut Prawa, Katedra 

Teorii Prawa.
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W dniu 12 maja 2008 r., w auli Solidarno-

ści na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Spo-

łeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II od-

była się konferencja naukowa zorganizowa-

na przy udziale Instytutu Prawa miejscowego 

Wydziału wraz z Kołem Naukowym Studen-

tów Prawa „Viribus Unitis”. Patronat medialny 

odjął lokalny tygodnik „Sztafeta” oraz ogól-

nopolskie czasopismo „Edukacja Prawnicza”. 

Sponsorem konferencji był Dominet Bank. 

Konferencję otworzył słowem wstępnym 

ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, dziekan 

Wydziału w Stalowej Woli. Pogratulował 

tematyki, prelegentów, którzy mieli wygło-

sić swoje referaty, przedstawił gości oraz 

życzył wszystkim zgromadzonym, aby spo-

dziewane połączenie głosów pracowników 

naukowych wraz z przedstawicielami wy-

miaru sprawiedliwości przyniosło jak naj-

lepsze rezultaty.

Konferencja została podzielona na trzy 

sesje, przy czym sesja pierwsza miała cha-

rakter wprowadzający, zaś pozostałe dwie 

charakter teoretyczny.

Pierwszą sesję otworzył prof. dr hab. 

Mieczysław Sawczuk, Przewodniczący Ko-

misji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk 

Oddział Lublin. W swoim wprowadzeniu 

zaakcentował doniosłość zawodów prawni-

czych oraz zagrożenia płynące w przypad-

ku włączania do tychże zawodów takich 

profesji jak m.in. celnicy czy urzędnicy, 

którzy nie posiadając w większości przy-

padków wykształcenia prawniczego mogą 

nawet w skrajnych przypadkach rozbijać 

wymiar sprawiedliwości. Scharakteryzował 

też samorządy gospodarcze, doniosłość są-

downictwa polubownego (słabość wynika 

z braku przygotowania osób, które się nim 

zajmują) oraz sądownictwo gospodarcze 

na przykładzie byłej Jugosławii oraz Wę-

gier, którego rozwiązania były lansowane 

w Polsce. Prof. Sawczuk przestrzegał także 

przed mentalnością z PRL, którą wciąż jesz-

cze można spotkać w pewnych dziedzinach 

wymiaru sprawiedliwości.

Kolejnym prelegentem była Pani Poseł ze 

Stalowej Woli, Renata Butryn. W swoim wy-

stąpieniu zaakcentowała konieczność budo-

Mgr Dominik Tyrawa

Sprawozdanie naukowe z konferencji

„Studia prawnicze
a rzeczywistość zawodowa”
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wania państwa prawa, przy współudziale 

prawników. Wskazała główne zadania kadry 

naukowej, tj. kształtowanie ludzi, którzy 

będą tworzyć wymiar sprawiedliwości. Na 

koniec swojego wystąpienia wskazała rela-

cje prawo – państwo i oczekiwania z tym 

związane.

Pierwszym wystąpieniem stricte nauko-

wym był referat Pani dr Magdaleny Pyter, 

opiekuna Koła Naukowego Studentów Prawa 

„Viribus Unitis”. Głównymi tezami referatu 

pt. „Edukacja prawnicza – teoria czy prak-

tyka? Ujęcie historyczne” było scharaktery-

zowanie dwóch głównych nurtów edukacji 

prawniczej na przełomie XIX i XX w. wraz 

ze szczególnym uwzględnieniem okresu II 

Rzeczpospolitej Polskiej. Pani Doktor po-

stawiła niezwykle istotne pytanie związa-

ne z edukacją prawniczą, a zadawane od 

samego początku studiów prawniczych na 

Uniwersytetach, czy ważniejsze jest wy-

kształcenie teoretyczne czy też praktycz-

ne, czy też połączenie tych dwóch ważnych 

form kształcenia. Początki tak zadawanych 

pytań to akty zaborcze, a w szczególności 

austriacka ustawa o odbywaniu zawodów 

prawniczych. W referacie następnie scharak-

teryzowano studium historii prawa (prawo 

rzymskie, prawo kościelne, prawo niemiec-

kie, historia: źródeł prawa, prawa publicz-

nego, prawa prywatnego oraz niemieckiego 

a na koniec egzaminy o uzyskaniu stopnia 

magistra prawa) oraz studium polityczne. 

Dyskusja dotycząca edukacji prawniczej 

wynikała z różnych źródeł i rozwiązań za-

borczych. Prym w takowej dyskusji wiodły 

Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana 

Kazimierza oraz Uniwersytet Warszawski. 

Głównymi adwersarzami byli prof. Oswald 

Balzer, który ze względów pedagogicznych 

faworyzował na początek studia historycz-

no-prawne oraz prof. Juliusz Makarewicz, 

który uważał, iż studia prawnicze winny 

się rozpoczynać przedmiotami prawa obo-

wiązującego, tak aby szybko i sprawnie 

stworzyć nową kadrę urzędniczą dla od-

radzającego się kraju (docelowo już na II i 

III roku studenci prawa mogli podejmować 

pracę w urzędach państwowych). Polemika 

pomiędzy tymi wybitnymi profesorami z 

ośrodka lwowskiego, m.in. na łamach „Prze-

glądu Prawa i Administracji” trwała kilkana-

ście lat, a zakończyła się zwycięstwem tezy 

Balzera (choć docelowo czerpano też z tez 

Makarewicza).

Kolejnym wystąpieniem kończącym 

pierwszą część konferencji był referat prof. dr 

hab. Dariusza Dudka, prodziekana Wydziału 

Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II, prywatnie lubelskiego adwokata. 

Wygłoszony referat pt. „Standardyzacja 

kształcenia na studiach prawniczych”, miał 

też podtytuł, który bardziej miał odzwier-

ciedlać tezy wystąpienia, czyli „Legalizm, 

między etyką a techniką prawniczą”. Prof. 

Dudek w swoim referacie zaakcentował w 

pierwszej kolejności konieczność, aby każ-

dy ośrodek akademicki kształcił studentów 

prawa według zbliżonych standardów. Aby 

uczynić zadość temu warunkowi Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał Roz-
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porządzenie z dnia 12 lipca 2007 r. sprawie 

standardów kształcenia dla poszczególnych 

kierunków oraz poziomów kształcenia, a 

także trybu tworzenia i warunków, jakie 

musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia 

międzykierunkowe oraz makrokierunki. W 

tym akcie prawnym znajdują się dokładne 

wymogi co do przedmiotów, godzin oraz 

ewentualnych specjalizacji. Pierwszym ar-

gumentem przeciwko temu rozporządzeniu 

jest fakt, że mimo ogłoszenia go 12 lipca 

2007 r., opublikowano je dopiero 13 wrze-

śnia, co w rażący sposób wpłynęło na ewen-

tualne zastosowanie wytycznych w progra-

mach studiów (zasadniczo prawie żaden z 

programów studiów w Polsce odnoszący się 

do kierunku prawo nie spełnia wskazanych 

w tym rozporządzeniu wytycznych). Drugi 

argument to obniżanie standardu godzino-

wego poszczególnych przedmiotów, czy też 

zawężanie do granic absurdu przedmiotów 

obowiązkowych co powoduje, mimo wpro-

wadzenia programów ERASMUS czy MOST, 

obniżenie jakości kształcenia, wpływając na 

złe ukierunkowanie absolwentów prawa. W 

dalszej części referatu autor skrytykował 

technikę powstawania aktów prawnych, 

która prowadzi do paradoksów takich jak: 

„ustawa zmieniająca ustawę, która zmienia 

ustawę, która nie weszła jeszcze w życie”. 

W tej części wystąpienia nawiązano ponad-

to do okresu PRL, czyli okresu kiedy pra-

wo traktowano instrumentalnie, a owoce 

takiego podejście zbiera się do dziś, gdyż 

szacunek do prawa został bardzo nadwątlo-

ny. Na koniec swojego wystąpienia prof. Du-

dek wspomniał o usługowej stronie studiów 

prawniczych, o konieczności akcentowania 

i wprowadzania w zwiększonym wymiarze 

godzinowym do programów studiów ta-

kich przedmiotów jak etyka prawnicza czy 

filozofia prawa, przedmiotów kształtują-

cych podejście do prawa oraz budujących 

szacunek do niego. Zaakcentował też rolę 

konstytucyjnych wolności, w tym w szcze-

gólności wolności sumienia oraz wyznania. 

Swój referat zakończył wymienieniem naj-

większych chorób toczących polski wymiar 

sprawiedliwości czyli deprecjacja autoryte-

tu, korupcja oraz często niewłaściwe podej-

ście do wykonywanego zawodu.

Druga część konferencji została po-

dzielona na dwa bloki, których wspólnym 

wyznacznikiem było praktyczne podejście 

do poszczególnych zawodów prawniczych. 

Pierwszy blok otworzył dr Łukasz Marzec, 

pracownik naukowy Wydziału Prawa i Ad-

ministracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

były kierownik szkolenia Okręgowej Rady 

Adwokackiej w Warszawie, który wygłosił 

referat pt. „Rzeczywistość i perspektywy 

szkolenia aplikantów adwokackich”. W swo-

im wystąpieniu, powołując się na doświad-

czenie organizatorskie, wymienił główne 

problemy z jakimi spotykają się aplikanci 

adwokaccy. Pierwszym problemem, jaki 

zaakcentował jest duża liczba szkolonych 

praktykantów, która powoduje nie tylko 

problemy techniczne, ale utrudnia przygo-

towanie jednolitego systemu kształcenia w 

całej Polsce (im większa liczba aplikantów, 

tym większe grupy, problemy logistyczne). 
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Drugi problem, to brak reformy programów 

studiów aplikanckich, brak nacisku na no-

we potrzeby i przedmioty, jak choćby etyka 

biznesu, savoir – vivre, mediacja, postępo-

wanie arbitrażowe, język polski dla prawni-

ków czy też podstawy rachunkowości, nie-

zwykle istotne przy prowadzeniu własnej 

praktyki. Trzeci problem zaakcentowany 

przez dra Marca to umowy o patronat, a 

właściwie fikcja, wynikająca z tego, że pa-

tronem często zostaje osoba przypadkowa, 

do tego aplikanci często wykonują swoje 

obowiązki bez żadnego wynagrodzenia, co 

wpływa na sytuacją majątkowo – rodzinną 

aplikanta. W wystąpieniu zaanektowano 

także coraz częstsze wypowiadanie umów 

szkoleniowych dla aplikantów przez sądy, 

co staje się dużym problemem nie tylko 

dla korporacji adwokackiej. Swój referat dr 

Marzec zakończył sugestią odnośnie popra-

wy szkolenia aplikantów adwokackich czyli 

wprowadzenie limitów na aplikacje oraz 

zreformowanie całego systemu szkolenia.

Kolejny referat w drugiej części przedsta-

wił dr Piotr Telusiewicz, aplikant sędziowski 

w Lublinie oraz pracownik naukowy Wydzia-

łu Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie 

w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego. W swoim referacie pt. „Aplika-

cja sądowa i prokuratorska – rzeczywistość 

i propozycje zmian” autor wskazał problemy 

jakie napotkał jako aplikant sądowy. Pierw-

szy problem to niepewna przyszłość ludzi 

odbywających aplikacje. Aktualnie może się 

ten kryzys zakończyć tak, że w najbliższym 

czasie aplikacje zarówno prokuratorskie 

jak i w szczególności sędziowskie zostaną 

zawieszone. Drugi problem to brak właści-

wego wynagradzania, za wykonywanie tak 

odpowiedzialnego zawodu jak zawód sę-

dziego. Pod koniec swojego referatu dr Te-

lusiewicz wskazał słowa klucze, jakie wiążą 

się z wykonywaniem tych dwóch zawodów, 

czyli służba, pokora oraz praca. Oprócz te-

go w referacie zaproponowano zmiany jakie 

powinny dotknąć charakteryzowane aplika-

cje, czyli możliwość wykonywania zawodu 

radcy prawnego oraz adwokata zawsze gdy 

ukończyło się aplikacje sędziowską.

Pierwszy panel, drugiej części konfe-

rencji zakończył referat dra Marcina Ma-

zuryka „Rozwój zawodowy prawników w 

administracji publicznej na przykładzie 

służby cywilnej”, starszego specjalisty w 

Departamencie Służby Cywilnej i Państwo-

wego Zasobu Kadrowego Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów. Autor zachęcał w swoim 

wystąpieniu do odbycia tzw. aplikacji ad-

ministracyjnej. W swoim wystąpieniu dr 

Mazuryk wskazał wymogi jakie napotka 

aplikant administracyjny w momencie roz-

poczęcia aplikacji oraz szereg instytucji, w 

których po odbyciu aplikacji można podjąć 

pracę. Wskazał ponadto ewentualną możli-

wość pracy za granicą. Na koniec swojego 

wystąpienia wymienił ponadto możliwości 

rozwoju stojące przed osobą, która odbyła 

wyżej wymienioną aplikację.

Drugi panel, drugiej części konferen-

cji rozpoczął mgr Paweł Bańko, referatem 

pt. „Komornik sądowy – nowe możliwości 

dostępu do zawodu w świetle znowelizo-
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wanej ustawy o komornikach sądowych i 

egzekucji”, asesor komorniczy Komornika 

Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu 

Lubelskim. W swoim wystąpieniu poruszył 

ogólne zasady na jakich odbywa się aplika-

cja komornicza. Wskazał ostatnie reformy, 

otwarcie na niektóre grupy zawodowe oraz 

wymogi determinujące zostanie aplikantem 

komorniczym. W dalszej części swojego wy-

stąpienia, scharakteryzował dosyć dokład-

nie egzamin na aplikacje, sposób przepro-

wadzania egzaminu oraz sposób odbywania 

aplikacji w kancelarii komorniczej. 

Konferencję zakończyło wystąpienie 

mgra Pawła Kamińskiego, asystenta podse-

kretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedli-

wości, który wygłosił referat pt. „Proponowa-

ne zmiany w systemie aplikacji radcowskiej” 

w zastępstwie za nieobecnego wiceministra 

sprawiedliwości, Jacka Czaję. Pan Kamiński 

podjął w swoim wystąpieniu próbę scharak-

teryzowania reform wszystkich aplikacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem aplikacji rad-

cowskiej. W swoim wystąpieniu posługiwał 

się najnowszym projektem ministerialnym 

wspomnianych reform.

Ostatnim aktem konferencji była żarli-

wa dyskusja, w której udzielali się zarówno 

zgromadzeni studenci prawa jak i zgroma-

dzeni pracownicy Wydziału Zamiejscowego 

w Stalowej Woli.

Organizowana konferencja okazała się 

sporym sukcesem, głównie z powodu zgro-

madzenia zarówno autorytetów naukowych, 

jak i specjalistów związanych z każdą z apli-

kacji. W tym miejscu należą się szczególne 

podziękowania pani dr Magdalenie Pyter, 

głównemu organizatorowi konferencji oraz 

studentom z Koła Naukowego „Viribus Uni-

tis”. Można w tym miejscu wyrazić nadzie-

je, że dzięki wspomnianym organizatorom, 

odbędą się kolejne konferencje tematyczne, 

przybliżające zarówno praktykę jak i teorie 

studiów prawniczych.

Nota o autorze:

mgr Dominik Tyrawa, WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli, Instytut Prawa, Katedra 

Prawa Międzynarodowego.
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W dniu 13 grudnia 2007 roku w Auli „So-

lidarności” Wydziału Zamiejscowego Nauk 

o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersy-

tetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej 

Woli odbyła się Druga Konferencja Naukowa 

z cyklu „Rodzina w prawie”. 

Podobnie, jak w przypadku pierwszej, 

organizatorami byli pracownicy Katedry 

Prawa Prywatnego Instytutu Prawa Wydzia-

łu Zamiejscowego. Po raz kolejny głównym 

sponsorem było także Wydawnictwo Diece-

zjalne w Sandomierzu. 

Referaty wygłosili przede wszystkim 

pracownicy naukowi, prowadzący badania 

w rożnych ośrodkach akademickich znajdu-

jących się zarówno w Rzeczypospolitej Pol-

skiej, jak i za granicą. Ponadto, co zasługuje 

na szczególną uwagę, przebieg Konferencji 

został wzbogacony wystąpieniami Sędziów 

Sądu Rejonowego w Lublinie. Na Auli byli 

obecni nie tylko studenci prawa, ale także 

osoby studiujące pedagogikę i socjologię.  

Tradycją stało się już, że Konferencje z 

cyklu „Rodzina w prawie”, zawsze rozpoczy-

na Msza Święta. Ostatniej przewodniczył JE 

Ks. Bp. Prof. dr hab. Andrzej Dzięga. Pre-

legenci i studenci, skupieni wokół ołtarza, 

przy którym Eucharystię sprawował sam 

Jan Paweł II, kolejny raz postrzegali ową 

Mszę Świętą jako niezwykle istotny począ-

tek i punkt refleksji poczynionych podczas 

trwania całej Konferencji.

Kilka minut po godz. 10, Ks. Bp. Prof. 

dr ha. Andrzej Dzięga powitał wszystkich 

uczestników i ogłosił otwarcie Konferencji. 

Tę oficjalną część jednocześnie połączył z 

dokonaniem krótkiej prezentacji sylwetek 

wszystkich Prelegentów. 

Część I Konferencji, którą prowadził 

ks. dr Zdzisław Jancewicz (Katolicki Uni-

wersytet Lubeki Jana Pawła II), dotyczyła 

problematyki sądowej ingerencji we wła-

dzę rodzicielską. Zainaugurował ją Prof. 

dr hab. Marek Andrzejewski (Uniwersytet 

Szczeciński, Instytut Nauk Prawnych PAN). 

W swoim wystąpieniu, które miało nie tyl-

ko prawny, ale i pedagogiczny charakter, 

wskazał, na istniejące już od wielu lat, a 

jednocześnie nawarstwiające się, proble-

my związane z brakiem odpowiednich in-

Dr Piotr Telusiewicz

Sprawozdanie z drugiej konferencji naukowej z cyklu

„Rodzina w prawie”
Stalowa Wola, 13 grudnia 2007 roku
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strumentów prawnych służących pomocą 

rodzinie (a szczególnie rodzicom). Ponad-

to zwrócił uwagę na kwestię, wadliwej, w 

jego mniemaniu, powielanej praktyki są-

downiczej polegającej na zbyt szybkim i 

pochopnym decydowaniu o modyfikacjach 

(ograniczeniu i pozbawieniu) władzy ro-

dzicielskiej. Swoją wypowiedź, kierowaną 

również do obecnych na Auli studentów pe-

dagogiki, dodatkowo ubogacił przykładami 

zaczerpniętymi ze swojej pracy w jednym z 

polskich domów dziecka.

Reakcją na wystąpienie Prof. dr hab. Mar-

ka Andrzejewskiego, okazał się być referat 

wygłoszony przez Wiesławę Stelmaszczuk 

– Tarachę (Sędzia Sądu Rejonowego w Lubli-

nie, Przewodnicząca V Wydziału Rodzinne-

go i Nieletnich). Jako praktyk, podjęła próbę 

obrony, zanegowanej przez jej przedmów-

cę, prawidłowości orzeczeń podejmowa-

nych przez sądy rodzinne. Swoje wystąpie-

nie poświęcone zakresowi ingerencji sądu 

we władzę rodzicielską wzbogaciła kilkoma 

praktycznymi spostrzeżeniami.

Pierwszą część Konferencji zamykało wy-

stąpienie Iwony Iwaniak – Burskiej (Sędzia 

Sądu Rejonowego w Lublinie, VI Wydział 

Rodzinny i Nieletnich), którego głównym 

punktem było wskazanie na uprawnienia 

rodzica pozbawionego władzy rodziciel-

skiej w postępowaniu sądowym. Swój re-

ferat skonstruowała jako szereg kazusów, 

zaczerpniętych z praktyki, które na bieżąco 

były przez nią rozwiązywane wraz z poda-

niem sumarycznego uzasadnienia przyjęte-

go rozstrzygnięcia. 

Po krótkiej przerwie, o godz. 12. 30, 

rozpoczęła się prowadzona przez dr Piotra 

Teluisiewicza (Wydział Zamiejscowy Nauk 

o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli), 

II część Konferencji, dotykająca zagadnień 

związanych z obowiązkiem alimentacyjnym. 

Pierwszym z trzech Prelegentów, występu-

jących w tej części, był Prof. dr hab. Henryk 

Cioch (Katolicki Uniwersytet Lubeki Jana 

Pawła II, adwokat). W swoim wystąpieniu, 

poświęconym instytucji funduszu alimen-

tacyjnego, zaprezentował kilka istotnych 

spostrzeżeń co do ewolucji instrumentów 

prawnych stanowiących zabezpieczenie 

wierzycieli alimentacyjnych oraz zasadności 

wprowadzenia nowych regulacji prawnych. 

Podkreślić należy, że istotą referatu było 

dokonanie pozytywnej oceny przepisów, 

które mają obowiązywać od października 

2008 roku, co, w kontekście pojawiających 

się głosów krytycznych, staje się niezwykle 

istotnym stanowiskiem. 

Należy wspomnieć, że Prof.. dr hab. 

Henryk Cioch skracając nieco swoją wypo-

wiedź, umożliwił mgr Dorocie Sobolewskiej 

(doktorantka na Uniwersytecie Marii Curie 

– Skłodowskiej w Lublinie) przedstawienie 

kilku ogólnych uwag dotyczących proble-

matyki funduszu alimentacyjnego.  

Kolejny referat w tej części wygłosił Ks. 

Bp. Prof. dr hab. Andrzej Dzięga (Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, biskup 

sandomierski), który skoncentrował się na 

istocie obowiązku alimentacyjnego. W swo-

im niezwykle precyzyjnym wystąpieniu, 

powrócił do kwestii podstawowej, ale i za-
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razem najistotniejszej, w zakresie tematyki 

związanej z szeroko postrzeganym obo-

wiązkiem alimentacyjnym. Zaprezentowane 

kwestie aksjologiczne, interpretacja okre-

ślonych pojęć, pozwoliło uczestnikom Kon-

ferencji na lepsze zrozumienie omawianych 

w tej części problemów oraz dostrzeżenie 

ciekawych, dotąd jeszcze niewystarczają-

co opracowanych, wątków. To odświeżone 

spojrzenie na istotę obowiązku alimenta-

cyjnego stało się swoistego rodzaju klamrą 

spinającą wszystkie referaty wygłoszone w 

tej części Konferencji. 

Ostatni z tej serii referat, zaprezentował 

ks. dr Zdzisław Jancewicz. Jego wystąpie-

nie miało wydźwięk praktyczny. Wskazanie 

na problem obowiązku alimentacyjnego 

rodziców względem dziecka, które ma sta-

tus studenta, wzbudziło zainteresowanie 

nie tylko samych studentów, ale i Sędziów 

obecnych na Auli. 

Trzecia część Konferencji, prowadzona 

przez ks. dr Zdzisława Jancewicza, była 

ukierunkowana na zagadnienie wspólnoty 

małżeńskiej. Miała ona charakter szczegól-

ny, gdyż zostały w niej zawarte referaty do-

tyczące prawa rodzinnego i opiekuńczego 

ora prawa kanonicznego. Otwierające tę 

część obrad, wystąpienie dr Marty Gresza-

ty, odnosiło się do kwestii relacji różnicy 

charakterów i umysłowości jako przyczyny 

rozwodu w odniesieniu do niezdolności 

do podjęcia istotnych obowiązków mał-

żeńskich z przyczyn natury psychicznej 

jako przyczyny kanonicznej nieważności 

małżeństwa. Wystąpienie to dotyczyło 

spojrzenia prawno – kanonicznego, ale 

zostało pogłębione spostrzeżeniami i ana-

lizami ukierunkowanymi na polskie prawo 

rodzinne i przesłanki rozwodowe. Podkre-

ślić należy, że nie było to tylko spojrzenie 

teoretyczne. Zaprezentowane rozważania 

zostały poparte przykładami stanów fak-

tycznych, z którymi mają, na co dzień, do 

czynienia trybunały kościelne. Jednocze-

śnie było ono przejawem toczącej się na 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 

Pawła II dyskusji, co do możliwości porów-

nywania instytucji prawa kanonicznego i 

polskiego prawa rodzinnego.

Kolejny referat wygłosił dr Piotr Telu-

siewicz. Wystąpienie dotyczące zasady 

wspólnoty małżeńskiej w Kodeksie rodzin-

nym i opiekuńczym, stanowiło próbę za-

proponowania treści tejże zasady oraz po-

stawienia kilku pytań o wpływ zasady na 

poszczególne instytucje prawa rodzinnego 

i opiekuńczego. 

Wystąpienie mgr Agnieszki Ogrodnik 

(Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeń-

stwie KUL w Stalowej Woli), dotykające 

kwestii pojęcia „pożycia małżeńskiego”, 

stanowiło krótką charakterystykę tejże in-

stytucji w świetle różnorodnych stanowisk 

wyrażonych w doktrynie oraz instytucji 

prawa rodzinnego, których jest ono istot-

nych elementem. 

Do tematyki kanonicznej powrócił ks. 

mgr Paweł Bednarski (doktorant na Ka-

tolickim Uniwersytecie Lubelskim), który 

przedstawił zagadnienie czysto procesowe. 

Mianowicie, wskazał na katalog podmiotów 
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uprawnionych do zaskarżenia małżeństwa 

w porządku kanonicznym. 

Ostatnim wystąpieniem był referat wy-

głoszony przez mgr Odetę Norkute (Uni-

wersytet Witolda Wielkiego w Kownie). 

Głoszony w języku litewskim, na bieżąco 

tłumaczony, wzbogacony o pokaz multi-

medialny, stanowił oryginalne zwieńczenie 

Konferencji. Przedstawienie przez Prele-

gentkę problematyki kierunków przygoto-

wania młodzieży do zakładania rodziny i do 

życia w rodzinie, pokazało punkty styczne 

i różnice między polską a litewską rzeczy-

wistością. 

Ostatnim punktem Konferencji była dys-

kusja prowadzona przez dr Piotra Telusiewi-

cza. Przeszło godzinna wymiana zdań mię-

dzy Ks. Bp. Prof. dr hab. Andrzejem Dzięgą, 

Prof. dr hab. Markiem Andrzejewskim, Sę-

dzią Wiesławą Stelmasczuk – Tarachą i Sę-

dzią Iwoną Iwaniak – Burską, wskazała na 

problemy teoretyczne i praktyczne, które 

podczas Konferencji się pojawiły. Jednocze-

śnie padł od Prelegentów wyraźny sygnał, iż 

staną się one punktem wyjścia do pogłębio-

nych rozważań w pracy naukowej. 

Podsumowania i zamknięcia obrad doko-

nał Ks. Bp. Prof. dr hab. Andrzej Dzięga. Dzię-

kując za aktywny udział studentów (bo na 

Auli znajdowało się około 300 osób), wyraził 

jednocześnie nadzieję, iż materiały z Konfe-

rencji niebawem zostaną opublikowane.

Nota o autorze:

dr Piotr Telusiewicz, WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli, Instytut Prawa, katedra 

Prawa Prywatnego, aplikant sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie, kontakt e-mail: 

telusiewicz@gmail.com
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W dniach 22-23 października 2007 roku 

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 

Pawła II odbyła się XIII Międzynarodowa Kon-

ferencja Naukowa pt. Prawo rzymskie a kultura 

prawna Europy, która zorganizowana została 

przez Katedrę Prawa Rzymskiego Katolickie-

go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

we współpracy z Katedrą Teorii oraz Historii 

Państwa i Prawa Narodowego Uniwersytetu 

im. Iwana Franko we Lwowie w ramach Pro-

gramu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukra-

ina INTERREG IIIA/TACIS CBC wspierającego 

rozwój regionów lubelskiego i lwowskiego. 

Tematyka spotkania naukowego została 

tak dobrana, aby podtrzymywać i budować 

więzi kulturowe, ukazywać wspólne dzie-

dzictwo, wspólnotę interesów i zasadność 

współpracy regionów przygranicznych w 

rzeczywistości europejskiej. Zasadniczym 

celem konferencji była refleksja nad ewo-

lucją prawa rzymskiego, rolą jaką odegrało 

ono w kształtowaniu europejskiej kultury 

prawnej oraz nad nieprzemijającymi warto-

ściami, które do dziś nie straciły nic ze swej 

aktualności.

Zaproszeni do udziału w dwudniowych 

obradach zostali uczeni z Niemiec, Włoch, 

Wielkiej Brytanii, Słowacji, Czech, Ukrainy 

i z Polski.

Ks. prof. Antoni Dębiński (Katolicki Uni-

wersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonał 

wprowadzenia w tematykę obrad, wygła-

szając referat pt. Rola i znaczenie prawa rzym-

skiego w dziejach Europy. Prelegent podkreślił, 

że zagadnienie wpływu prawa rzymskiego 

na kulturę prawną starego kontynentu jest 

szczególnie ważne i aktualne w dobie zjed-

noczonej Europy. Konstatował, że prawo 

rzymskie, obok judeochrześcijańskich war-

tości i filozofii greckiej, stanowi filar kultury 

europejskiej. Profesor stwierdził również, że 

jest ono fenomenem w historii prawa, gdyż 

nie tylko przetrwało państwo i formację spo-

łeczno-ekonomiczną, które je wytworzyły, 

ale wciąż wyjątkowo wyraźnie oddziałuje na 

szeroko rozumianą kulturę prawną.

Prof. Tomasz Giaro (Uniwersytet War-

szawski) wygłosił prelekcję pt. Prawo rzym-

skie zawsze umiera wraz z kodyfikacją. Według 

Profesora pierwsze wcielenie prawa rzym-

Mgr Dorota Stolarek

Międzynarodowa konferencja naukowa pt.

„Prawo rzymskie
a kultura prawna Europy”
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skiego zakończyło się sławną kodyfikacją 

przeprowadzoną przez cesarza bizantyj-

skiego Justyniana. Drugie rozpoczęło się 

wraz z odrodzeniem prawa rzymskiego we 

Włoszech w XII wieku, który zapoczątko-

wał okres recepcji zwieńczony kompilacją 

Corpus Iuris wchłoniętą przez kodeksy prawa 

naturalnego. Te z kolei stanowiły podstawę 

do kolejnego odrodzenia – trzeciego wcie-

lenia prawa rzymskiego, które odpowiada 

okresowi drugiej recepcji kształtowanemu 

pod wpływem niemieckiej szkoły historycz-

nej. Jego koniec wyznaczony został przez 

kodyfikację prawa cywilnego z roku 1896 

(BGB). Zgodnie z opinią prof. Giaro, doko-

nujący się współcześnie proces europeiza-

cji prawa, wydaje się być kolejnym etapem 

recepcji prawa rzymskiego – czwartym 

wcieleniem, które niewątpliwie zakończy 

kolejna kodyfikacja.

W ramach pierwszej sesji obrad, której 

przewodniczył prof. Andrij Bojko, w roli 

prelegenta wystąpił również prof. Mychajło 

Bajmuratow (Uniwersytet w Mariupolu). W 

wystąpieniu pt. Wpływ rzymskich municypiów 

na współczesny samorząd terytorialny zauwa-

żył, iż samorząd terytorialny powstał w sta-

rożytnej Grecji, jednak najważniejszy wkład 

w udoskonalenie tej instytucji społecznej 

wniosły municypia rzymskie. W opinii Re-

ferenta były one prekursorem istniejącego 

do dziś systemu administracyjnego.

W trakcie drugiej sesji, która toczyła się 

pod przewodnictwem prof. Wojciecha Daj-

czaka, wykład nt. Prawa podnajmu w prawie 

rzymskim oraz w ius commune wygłosił dr Paul 

du Plessis (Uniwersytet w Edynburgu). Na 

podstawie tekstów źródłowych, prześledził 

drogę jaką przebyła instytucja podnajmu 

od swych początków w prawie rzymskim, 

przez średniowieczne ius commune, postula-

ty szkoły prawa naturalnego, pruski kodeks 

ziemski, aż do uregulowań zamieszczonych 

ostatecznie w BGB. 

Dr Natalija Jefremowa (Odeski Narodowy 

Uniwersytet im. Ilji Miecznikowa) wygłosiła 

prelekcję nt. Recepcji prawa rzymskiego w Statu-

cie Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1588 roku. 

Prelegentka wskazała, iż w XVI wieku, tak w 

Polsce jak i na Litwie, występowała praktyka 

odwoływania się do prawa rzymskiego, jed-

nak recepcja na szeroką skalę nigdy nie mia-

ła miejsca. Przyczyn takiego stanu rzeczy dr 

Jefremowa upatrywała w obawach szlachty 

przed utratą przywilejów, przed wzmocnie-

niem władzy monarszej, a także przed ewen-

tualnymi wpływami niemieckimi. 

Trzecia sesja, pod przewodnictwem 

prof. Tomasza Giaro, rozpoczęła się refera-

tem nt. Ewolucji poglądów na prawo rzymskie 

w Polsce do końca XVIII wieku autorstwa dr 

Marzeny Dyjakowskiej (Katolicki Uniwer-

sytet Lubelski Jana Pawła II). Referentka 

zaznaczyła, że prawo rzymskie dotarło na 

polski grunt dzięki przyjęciu chrztu przez 

Polskę. Nie było jednak akceptowane z po-

wodów politycznych. Według dr Dyjakow-

skiej niechęć do prawa rzymskiego wzbu-

dzał rozpowszechniony pogląd, iż jest ono 

prawem cesarskim, tym samym jego przy-

jęcie świadczyłoby o podległości wobec 

cesarstwa niemieckiego. Ponadto istotne 
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utrudnienie recepcji stanowił partykula-

ryzm prawny wynikający z rozbicia dziel-

nicowego. Prelegentka zwróciła również 

uwagę na okoliczność, iż prawo rzymskie 

nie mogło przeniknąć do polskiego systemu 

prawnego poprzez orzecznictwo, ponieważ 

wymiar sprawiedliwości sprawowali sędzio-

wie, którzy nie musieli posiadać wykształ-

cenia prawniczego. 

Prof. Wołodymyr Kossak (Lwowski Na-

rodowy Uniwersytet im. Iwana Franko) w 

odczycie nt. Recepcji prawa rzymskiego w 

ukraińskim prawie zastawu przedstawił roz-

wój historyczny zastawu na gruncie prawa 

rzymskiego, a także aktualny kształt regu-

lacji prawnej zastawu na Ukrainie. Profesor 

zaznaczył, iż główne założenia rzymskiej 

regulacji prawnej znalazły zastosowanie w 

warunkach ukraińskich. 

Czwarta sesja, której przewodniczył 

prof. Wołodymyr Kossak, zainicjowała dru-

gi dzień konferencji. W jej ramach prelekcję 

nt. Depositum w prawie rzymskim i we współ-

czesnym prawie czeskim wygłosił prof. Michał 

Skrejpek (Uniwersytet Karola w Pradze). 

Zdaniem Profesora przykład kontraktu 

przechowania pozwala zauważyć, iż ele-

menty prawa rzymskiego nie zanikły, a ich 

znaczenie nie zmniejszyło się z upływem 

czasu. Wyjaśnił, że pomimo wszelkich za-

mian, wprowadzonych z różnych przyczyn 

w prawie czeskim, depositum, określane jako 

„kontrakt przechowania”, „kontrakt w celu 

przechowania” albo „depozyt”, zachowało 

wiele elementów wspólnych z konstrukcją 

powstałą w starożytnym Rzymie. 

 Dr hab. Wołodymyr Makarczuk (Pań-

stwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych 

we Lwowie) przedstawił referat pt. Zasady 

prawne i sposoby otrzymania obywatelstwa 

rzymskiego i obywatelstwa w krajach Unii Eu-

ropejskiej, odnosząc aktualne uregulowania 

prawne, funkcjonujące w państwach człon-

kowskich Unii Europejskiej, do porządku 

prawnego obowiązującego w starożytnym 

państwie rzymskim.

Autorem prelekcji pt. Tradycja romani-

styczna a współczesna debata o zasadach pra-

wa prywatnego był prof. Wojciech Dajczak 

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu). Prelegent stwierdził, iż procesy 

integracji europejskiej oraz postępy globa-

lizacji dały nowy impuls dla poszukiwania 

ponadnarodowych zasad poszczególnych 

obszarów prawa prywatnego. Podkreślił, 

że rozwój „miękkiego prawa” (soft law), 

czyli projektów ogólnych zasad poszcze-

gólnych fragmentów prawa prywatnego, 

jest wskazywany dzisiaj jako jeden z ele-

mentów europejskiej kultury prawnej. Zda-

niem profesora, z praktycznego punktu 

widzenia, w ramach dyskusji nad ogólnymi 

zasadami prawa, centralne znaczenie mają 

następujące pytania: Jakie argumenty mo-

gą służyć temu, aby projekt ogólnej zasa-

dy został przyjęty i żeby stał się wzorem 

ujednoliconego i ponadnarodowego prawa 

prywatnego? Czy argumenty z doświadcze-

nia historycznego, a w szczególności z pra-

wa rzymskiego, mogą być w tym obszarze 

użyteczne? Profesor zaznaczył, że jedynie 

rozważanie przypadków szczegółowych 
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może dostarczyć rozwiązań tak zarysowa-

nych problemów, dlatego podjął się analizy 

przesłanek zobowiązania z tytułu bezpod-

stawnego wzbogacenia. Rozważania opar-

te zostały na zdaniu Pomponiusa (D. 12, 4, 

6: Nam hoc natura aequum est neminem cum 

alterius detrimento fieri locupletiorem), współ-

czesnych regulacjach francuskich, niemiec-

kich, angielskich, a także unormowaniu 

zawartym w projekcie tzw. „wspólnej ramy 

odniesienia” (Common Frame of Reference). Na 

podstawie przeprowadzonej analizy prof. 

Dajczak stwierdził między innymi, iż się-

ganie do rzymskich zasad we współczesnej 

debacie czytelniej pokazuje, że realistyczne 

myślenie o prawie wymaga uwzględnienia 

pierwotnych względem prawa wartości, 

które służą harmonijnemu funkcjonowaniu 

tego prawa oraz łagodzą ewentualne braki 

dogmatyczne.

Ostatnią prelekcję w ramach konferencji 

wygłosił prof. Marek Kuryłowicz (Uniwer-

sytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), 

jej tytuł brzmiał: Prawo rzymskie jako uniwer-

salna metafora etyczna. Podstawę rozważań 

profesora stanowiły nowela Louisa Aragona 

Le droit romain ń est plus (Prawo rzymskie prze-

stało istnieć ) i wiersz Mieczysława Jastruna 

Z pamiętnika byłego więźnia obozów koncen-

tracyjnych z fragmentem: Żyłem w latach/,Gdy 

mord masowy miał sankcję najwyższą/Państwa, 

w którym prawo rzymskie przestało istnieć... 

Prelegent wyjaśnił, że oba utwory zawierają 

ujęcie prawa rzymskiego jako wielkiej me-

tafory etycznej. Zauważył, że w noweli Ara-

gona prawo rzymskie staje się uosobieniem 

najwyższych wartości etycznych, ponadcza-

sową ideą prawa dobrego i sprawiedliwego 

czy wręcz po prostu prawem ludzkim. Jest 

także symbolem prawa w państwie prawo-

rządnym, przeciwstawiającym się totalitar-

nej przemocy. U Jastruna prawo rzymskie to 

nie dosłownie prawo antyczne stosowane w 

Rzymie, ale tradycja prawa rzymskiego w 

dziejach Europy, podstawa cywilizacji, war-

tości etyczne, słuszność, sprawiedliwość 

– ars boni et aequi. Wskazane utwory, zda-

niem profesora Kuryłowicza, odnoszą się do 

etycznych walorów prawa rzymskiego i ich 

znaczenia dla cywilizacji europejskiej.

W ramach konferencji, oprócz dyskusji, 

które wieńczyły poszczególne sesje, odbyła 

się dyskusja panelowa nt. Roli prawa rzym-

skiego we współczesnym systemie edukacji praw-

niczej. W roli panelistów wystąpili: ks. prof. 

Franciszek Longchamps de Bérier (Uniwer-

sytet Jagielloński\Uniwersytet Warszawski), 

dr Anna Feduszczak-Pasławska (Lwowski Na-

rodowy Uniwersytet im. Iwana Franko), dr 

Zaboj Horak (Uniwersytet Karola w Pradze), 

dr Paul du Plessis (Uniwersytetu w Edynbur-

gu), mgr Georg von Daniels (Uniwersytet w 

Kolonii), dr Maciej Jońca (Katolicki Uniwer-

sytet Lubelski Jana Pawła II). Debata wpisała 

się w szerszą dyskusję na temat współcze-

snego modelu edukacji prawniczej. 

Konferencja pt. Prawo rzymskie a kultura 

prawna Europy była dla jej uczestników cen-

nym doświadczeniem naukowym. Między-

narodowy charakter spotkania umożliwił 

wymianę spostrzeżeń dotyczących wpływu 

prawa rzymskiego na kształtowanie współ-
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czesnej kultury prawnej, a także doświad-

czeń w kwestiach dotyczących roli prawa 

rzymskiego w kształceniu młodych adeptów 

prawa, wobec powszechnej w Europie ten-

dencji do odsuwania na boczny tor przed-

miotów historyczno-prawnych. Należy mieć 

nadzieję, że tezy wygłoszone przez uczest-

ników obrad i zadane przez nich pytania 

staną się impulsem do dalszych rozważań 

nad rolą prawa rzymskiego we współcze-

snej kulturze prawnej Europy. 

W najbliższym czasie planowane jest 

wydanie publikacji (w trzech wersjach języ-

kowych: polskiej, angielskiej i ukraińskiej) 

zawierającej materiały zaprezentowane 

podczas obrad.

Nota o autorze:

mgr Dorota Stolarek, WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli, Instytut Prawa, Katedra 

Historii Prawa.
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1 Mark A. Cohen jest profesorem ekonomii i prawa w Uniwersytecie Vanderbilt (USA). Gościnie wykłada w Centrum Ekono-

micznej Analizy Sądownictwa Karnego Uniwersytetu w Yorku (Wielka Brytania). W przeszłości pracował w renomowanych 

agencjach rządowych Stanów Zjednoczonych m.in. w Agencji Ochrony Środowiska (EPA), Federalnej Komisji ds. Handlu 

(FTC), Komisji ds. Orzecznictwa (Sentencing Commission). Profesor Cohen opublikował ponad 85 artykułów i książek. 

Od ponad dwudziestu lat publikuje m.in. w pismach „Criminology”, „Justice Quarterly”, „Law & Society Review”, „Journal 

of Quantitative Criminology”, „Journal of Interpersonal Violence”. W 2005 r. ukazała się jego książka pt. „The Cost of 

Crime and Justice”.

Dnia 12 grudnia 2007 r. w Sali Lustrza-

nej Pałacu Staszica w Warszawie odbył się 

zorganizowany pod patronatem Polskiej 

Akademii Nauk oraz Rzecznika Praw Oby-

watelskich wykład prof. Marka A. Cohena1 

nt. „An Economic Approach to Crime and Ju-

stice” („Ekonomiczne podejście do prze-

stępczości i wymiaru sprawiedliwości”). 

Zaproszony gość specjalizuje się w ekono-

micznej analizie przestępczości i jej kosz-

tów. Głównym założeniem tego kierunku 

jest teza, że o problemach zapobiegania 

i zwalczania przestępczości powinno się 

myśleć w kategoriach ekonomicznych. Au-

torzy związani z tym podejściem badaw-

czym koncentrują się przede wszystkim 

na porównywaniu szeroko rozumianych 

kosztów przestępczości i kosztów walki z 

nią. Twierdzą, iż należy kalkulować, jakie 

koszty pociągają za sobą pewne kategorie 

przestępstw i jakie wydatki są konieczne 

dla ich zwalczenia. Spojrzenie ekonomicz-

ne ma pomóc w takim skonstruowaniu róż-

nego rodzaju taktyk i programów walki z 

przestępczością, aby przy ograniczonych 

nakładach jednocześnie w jak najwyż szym 

stopniu minimalizowały wszelkie społecz-

ne szkody związane z przestępczością, nie 

ograniczając się do zmniejszenia jedynie 

liczby popełnianych przestępstw. Ekono-

miczne podejście do kontroli przestępczo-

ści zmierza do ustalenia „optymalnego” po-

Dr Filip Ciepły

Sprawozdanie z wykładu prof. Marka A. Cohena pt.

„An Economic Approach
to Crime and Justice”
Warszawa, 12 grudnia 2007 roku
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2 Kierunek ekonomicznego myślenia o przestępczości został zapoczątkowany w 1968 r. artykułem G. S. Beckera pt. Crime and 

Punishment: An Economic Approach (opubl. w „Journal of Political Economy”, 1968, nr 76, s. 169-217). Do rozwoju tego 

kierunku przyczyniły się także prace m.in. R. Coase, I. Ehrlicha, R. Posnera. Współcześni jego reprezentanci to m.in. Kaplow, 

Shavell (Harvard University), Polinsky (Stanford University), Levitt (University of California). Pismami specjalizującymi się 

w tematyce ekonomii przestępczości są „Journal of Legal Studies”, „Journal of Law and Economics”, „Journal of Eco nomic 

Perspectives”, „Journal of Law”, „Economics and Organization”, „International Review of Law and Economics”. Badania 

w zakresie ekonometrii przestępczości pogłębiają towarzystwa naukowe jak American Law and Economics Association czy 

European Association of Law and Economics. Zob. C. Gott, Costs of Crimes, [w:] Penal Responsibility in Liberal Democratic 

Systems, Konferencja na Uniwersytecie Warszawskim, 27-29 września 2002, red. J. Kochanowski, Warszawa 2002, s. 68-69; 

J. Czabański, Introduction to an Economic Aproach to Law, [w:] Penal Responsibility, s. 61-62; C. E. Moody, Econoetric 

Research on Crime Rates, [w:] Penal Responsibility, s. 73-74.

ziomu kombinacji prewencji, wykrywania, 

ścigania i karania przestępstw2. 

W wykładzie prof. Cohena uczestniczyło 

kilkadziesiąt osób. Byli to w głównej mierze 

naukowcy związani z takimi dyscyplinami 

jak prawo karne, kryminologia, socjologia 

czy ekonomia. Uczestnikom wręczono tekst 

wykładu wydrukowany w języku polskim i 

angielskim, a także kolejny, piąty już numer 

periodyku „Ius et Lex”, zatytułowany „Eko-

nomiczne podejście do przestępczości”. 

Spotkanie otworzył Prezes Polskiej Akade-

mii Nauk prof. dr hab. Michał Kleiber. Po 

nim zabrał głos Rzecznik Praw Obywatel-

skich prof. dr hab. Janusz Kochanowski, któ-

ry przypominając słabość polityki resocja-

lizacyjnej państwa w minionych dekadach 

wskazał na potrzebę poszukiwania nowych 

rozwiązań w zakresie zwalczania przestęp-

czości. Zaznaczył, że siła ekonomicznego 

podejścia do przestępczości leży nie tyle w 

teoretycznych rozważaniach, co w faktach 

empirycznych, dlatego należy ją wziąć pod 

uwagę w dyskusjach dotyczących polity-

ki kryminalnej. Po krótkim przemówieniu 

prof. Kochanowski zaprosił prof. Cohena 

do wygłoszenia wykładu, który był tłuma-

czony symultanicznie z języka angielskiego 

na język polski.

Prof. Cohen rozpoczął prelekcję od spo-

strzeżenia, że w ramach nauk ekonomicz-

nych rosnącym zainteresowaniem cieszy się 

zagadnienie, w jaki sposób należy wykorzy-

stywać ograniczone zasoby przeznaczone 

na wymiar sprawiedliwości, tak aby zapew-

nić społeczeństwu maksymalną ochronę. 

Jest to istota ekonomicznego podejścia do 

zwalczania przestępczości. Założeniem ba-

dawczym tego ujęcia jest wizja człowieka, 

postrzeganego jako jednostki podejmującej 

racjonalne decyzje w sposób, który uważa 

za będący w jej własnym interesie. W myśl 

tego założenia przestępca, jako racjonal-

ny decydent (rational decision maker) opiera 

decyzję o popełnieniu przestępstwa na su-

biektywnej ocenie oczekiwanych kosztów 

i korzyści wynikających z przestępstwa. 

Przestępca podejmując decyzję o popełnie-

niu przestępstwa z pewnością bierze pod 

uwagę ryzyko bycia złapanym i ukaranym, 

ale także inne czynniki, jak na przykład ist-

niejące szanse na legalne zatrudnienie czy 
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3 Prof. Cohen podkreślił, że badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a także innych państwach 

pokazały, iż długoterminowe kary pozbawienia wolności doprowadzają do spadku przestępczości, zarówno poprzez efekt 

odstraszania jak i izolacji. Dla przykładu, na początku lat 80-tych władze amerykańskiego stanu Illinois stanęły wobec 

problemu przeludnienia więzień stanowych. Ostatecznie zadecydowano, że zamiast budować nowe zakłady karne, lepiej 

będzie zwolnić część skazanych przed odbyciem całości kary. Według wyników analizy programu zwolnień warunkowych 

przeprowadzonej przez prof. Cohena, w której uwzględnił on także koszty bólu, cierpienia i obniżonej jakości życia ofiar, 

okazało się, że społeczeństwo odniosłoby większą korzyść z budowy nowych zakładów karnych i przetrzymywania skazanych 

przez pełen okres orzeczonych wyroków, niż zwalniając ich przedterminowo z wykonania reszty kary. Stwierdził, że wyniki 

przeprowadzoych przez niego badań wskazują, iż 10%. wzrost populacji więziennej powoduje spadek liczby rozbojów o ok. 

7%, pobić i włamań o 4%, kradzieży oraz kradzieży samochodów o 3%, zgwałceń o 2,5% oraz zabójstw o 1,5%. Przez uwię-

zienie jednego sprawcy przez rok zapobiega się popełnieniu około 15 przestępstw. Prof. Cohen oszacował koszt uwięzienia 

jednego przestępcy w warunkach amerykańskich na około 35 tysięcy dolarów rocz nie, natomiast korzyści wynikające ze 

zredukowanej przez to uwięzienie przestępczości, na ponad 50 tysięcy dolarów. 

normy społeczne, które piętnują przestęp-

ców i szkodzą ich reputacji. Ostatecznie 

kwestia popełnienia przestępstwa zależy 

również od decyzji innych osób, przede 

wszystkim od potencjalnych ofiar i władz 

publicznych. Dzieje się tak dlatego, że każ-

da z tych kategorii podejmuje określone 

nakłady na zapobieganie przestępstwom, 

ważąc koszty i korzyści, jakie z tych prze-

stępstw mogą wyniknąć. 

Według prelegenta uwzględniając rolę 

kosztów i korzyści działalności przestęp-

czej, dla obniżenia skłonności potencjal-

nych sprawców do popełniania przestępstw 

należy zwiększyć oczekiwany koszt działal-

ności przestępczej, a z drugiej strony ob-

niżyć oczekiwane korzyści. Społeczeństwo 

może podjąć w tym celu wiele działań, jak 

na przykład: (l) sprawić, by popełnienie 

przestępstwa stało się trudniejsze do wyko-

nania a przez to „kosztowniejsze” lub wy-

magające większej ilości czasu, na przykład 

poprzez stosowanie systemu monitoringu 

telewizyjnego lub poprawy oświetlenia ulic; 

(2) zapewnić wię cej możliwości legalnego 

zarabiania; (3) zwiększyć psychologiczne 

koszty przestępstwa poprzez publiczny do-

stęp do informacji i kam panie edukacyjne, 

wpływ ze strony rówieśników lub wspiera-

nie innych form stygmatyzacji społecznej; 

(4) w końcu zwiększyć wielkość kary ocze-

kiwanej przez sprawcę poprzez zwiększa-

nie prawdopodobieństwa wykrycia i zwięk-

szanie surowości kar3. 

Prof. Cohen zaznaczył, że ekonomia nie 

jest wyłącznym narzędziem wymaganym 

dla ustalenia odpowiedniej dolegliwości 

sankcji karnej. Należy oczywiście uwzględ-

niać takie wartości społeczne jak sprawie-

dliwość i słuszność. Ekonomia służy pomocą 

w debacie pu blicznej poprzez dookreślenie 

kosztów istotnych dla ocen moralnych. „Je-

śli jako społeczeństwo chcemy obniżenia 

kar, ponieważ myślimy, że jest to słuszne, 

możemy oszacować oczekiwany «koszt» 

obniżenia kar i ocenić, czy warto zapłacić 

tę cenę. W ten sposób ekonomia wprowa-

dza racjonalność i przejrzystość do procesu 
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Badań Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.
5 Prokurator, Sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości.
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podejmowania decyzji w zakresie polityki 

karnej, poprzez czynienie wyborów w za-

kresie polityki karnej bar dziej wyrazistymi 

i otwartymi na debatę”. 

Po wykładzie miała miejsce dyskusja, któ-

rą poprowadził prof. Kleiber. Jako pierwsza 

zabrała głos dr Beata Gruszczyńska4 wska-

zując, że praktyka wymiaru sprawiedliwości 

w Polsce, w porównaniu do innych krajów 

europejskich jest stosunkowo represywna. 

Wyraziła także wątpliwość czy sugerowa-

na przez prof. Cohena potrzeba zwiększe-

nia represji karnej jest trafna. Prelegent w 

odpowiedzi podkreślił, że celem jego wy-

stąpienia nie była prosta sugestia, ażeby w 

Polsce zwiększyć surowość sankcji karnych, 

chodziło o to, aby w analizie problemu prze-

stępczości wziąć pod uwagę zarówno osta-

teczne koszty, jak i korzyści nie tylko samych 

kar, ale również działań zapobiegawczych, 

a także innych czynników. Nie chodzi więc 

wyłącznie o to, aby zwiększyć liczbę osób 

osadzonych w zakładach karnych. Może się 

zdarzyć, iż przyszłe analizy ekonometrycz-

ne wykażą, iż ilość osób przebywających 

w więzieniu jest zbyt wysoka i należy ją 

obniżyć. W wykładzie generalnie chodziło 

o zaakcentowanie tego, że konieczne jest 

prowadzenie tego rodzaju analiz. 

Kolejne pytanie zadał Tomasz Szafrań-

ski5 prosząc, aby prelegent w skrócie przy-

bliżył współczesny stan amerykańskiej de-

baty na temat odstraszającej skuteczności 

prewencyjnej kary śmierci. W konkluzji od-

powiedzi prof. Cohen stwierdził, że po la-

tach badań i dyskusji nie wiadomo czy kara 

śmierci odstrasza przestępców czy nie. Na 

dzień dzisiejszy jednoznacznej odpowiedzi 

nauka nie podaje. 

Pytanie zadane przez dr Katarzynę Me-

telską-Szaniawską6 dotyczyło aksjomatu ra-

cjonalności działania sprawcy przestępstwa 

i relacji pomiędzy ekonomią i psychologią. 

Prof. Cohen rozwijając to zagadnienie za-

znaczył, że w istocie człowiek nie zawsze 

zachowuje się w sposób, który oceniliby-

śmy jako racjonalny. Ludzie różnie ocenia-

ją stopień ryzyka i możliwości własnego 

działania. Psychologowie mogą pomóc w 

wyjaśnieniu tego jak ludzie zachowują się 

w określonych sytuacjach. Ekonomiści po-

winni się zastanowić nad tym co z takimi 

zachowaniami można zrobić i w jaki spo-

sób je ewentualnie zmienić. W szczególno-

ści przedstawiciele nauk ekonomicznych 

nie są w stanie sami dokładnie stwierdzić, 

co rzeczywiście odstrasza potencjalnych 

sprawców od popełnienia przestępstwa. 

Należałoby podjąc rozmowy na ten temat z 

samymi skazanymi, aby lepiej poznać moty-

wy ich zachowań. Włączenie do ekonomicz-

nej analizy przestępczości wyników badań 
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z zakresu ekonomiki behawioralnej byłoby 

tutaj bardzo cenne.

Jako ostatnia z publiczności zabrała głos 

dr Barbara Szamota-Saeki7 zwracając uwagę 

na to, że Polsce z całego nurtu ekonomiczne-

go podejścia do przestępczości najczęściej 

przyjmuje się uproszczone stwierdzenia, 

jak na przykład, że jedna egzekucja prze-

stępcy jest w stanie zapobiec kilkunastu 

zabójstwom w przyszłości. Stwierdziła, że 

przedstawiony przez prof. Cohena wykład 

był zaprzeczeniem tego rodzaju redukcji kie-

runku ekonomicznego. Wskazała także, że 

w świetle badań, jeżeli pewien próg wykry-

walności przestępstw nie zostanie przekro-

czony, to nie możemy mówić o skuteczności 

prewencyjnej karania. Efekt izolacji (incapa-

sitation) ma zaś znaczenie, jeżeli przestępcy 

trafią do zakładu karnego we wczesnym eta-

pie kariery przestępczej. W odpowiedzi prof. 

Cohen zaznaczył, że jaka jest odstraszająca 

skuteczność kary śmierci dokładnie nie wia-

domo. Prelegent stwierdził, iż sam wierzy, że 

taka skuteczność istnieje, chociaż może być 

ona niewielka. Istotne jest jednak pytanie 

czy warto ponosić koszty związane w wyko-

naniem kary śmierci na sprawcach najpoważ-

niejszych przestępstw, a taki koszt wynosi w 

przybliżeniu 10 mln dolarów. Czy ostatecz-

nie, biorąc pod uwagę skutki prewencyjne 

egzekucji, nie jest to mimo wszystko koszt 

zbyt wysoki (nieopłacalny) z ekonomicznego 

punktu widzenia? Odnosząc się do kwesti 

uniemożliwienia popełnienia przestępstwa 

jako kryterium orzekania długości kary po-

zbawienia wolności, prof. Cohen wskazał, 

że rzeczywiście istnieje punkt, w którym 

kariera przestępcza jest tak zaawansowana, 

że model incapasitation nie jest efektywny. 

Pytanie tylko gdzie znajdu się ten punkt. Te-

go również na dzień dzisiejszy nie wiadomo. 

Prof. Kleiber zamknął dyskusję i zaprosił do 

indywidualnego zadawania pytań podczas 

części nieoficjalnej.

Nota o autorze:

dr Filip Ciepły, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk 

o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Instytut Prawa. Główne kierunki zainteresowań: prawo 

karne, kryminologia, penologia.
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