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Andrzej Michalik 
 

INSTRUMENTY  WSPIERAJĄCE  ROZWÓJ 
SEKTORA  SPÓŁDZIELNI  SOCJALNYCH  W  POLSCE 

 – OCENA SKUTECZNOŚCI 

W artykule zostały zawarte podstawowe informacje na temat instrumentów wspierających sektor 
spółdzielni socjalnych w Polsce. Są one zapisane w szczególności w nowelizacji ustawy z dnia 
27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych, wprowadzonej w Ŝycie w 2009 roku po wielo-
miesięcznych konsultacjach ze środowiskiem spółdzielców reprezentowanych przez Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Socjalnych. Zmiany te dotyczą ułatwień w wewnętrznym funkcjonowaniu spółdzielni,  
jak równieŜ wsparcia podczas jej działalności w środowisku gospodarczym na lokalnym rynku.  
W opracowaniu zostało takŜe zdefiniowane pojęcie spółdzielni socjalnej ze wskazaniem źródła jego 
pochodzenia w polskim systemie prawnym. Opisane w artykule instrumenty oceniono pod względem 
ich ekonomicznej skuteczności dla sektora spółdzielni socjalnej w Polsce. 
 
 
 
Wstęp 
 
 

Spółdzielnia socjalna jest specyficznym podmiotem, który w polskim 
systemie prawnym pojawił się dzięki sięgnięciu do włoskich rozwiązań w zakresie 
zwalczania wykluczenia społecznego oraz długotrwałego bezrobocia szczególnie 
w południowych regionach Włoch1. W tym kraju, który jest pierwowzorem 
rozwoju sektora spółdzielczości socjalnej, po raz pierwszy podjęto próbę zdefinio-
wania tego podmiotu w oparciu o przepisy prawa. Jednolita definicja zapewniła 
przede wszystkim skierowanie wsparcia pomocy publicznej oraz wspólnotowej 
do  tej kategorii podmiotów, które tego wymagają bez jej marnotrawienia. 
Pozwoliło to równieŜ na ujednolicenie systemu podatkowego tak, aby nie budził on 
w tym zakresie wątpliwości2. 

Przytaczając włoską definicję spółdzielni socjalnej zawartą we właściwej 
ustawie3, za spółdzielnię socjalną naleŜy uznać podmiot działający w gospodarce, 
który spełnia łącznie poniŜsze warunki: 
• działa na rzecz korzyści wspólnoty lokalnej,  

                                                      
1 J. Hauser, N. Larysz, Istota przedsiębiorstwa społecznego, [w:] Zarządzanie podmiotami ekonomii 
społecznej, red. J. Hauser, Wydawnictwo FISE, Warszawa 2007, s. 15. 
2 Art. 1 ustawy nr 328/00 precyzującej warunki, które musi spełnić spółdzielnia socjalna, aby uzyskać 
zwolnienia podatkowe w oparciu o ogólnie przyjętą definicję spółdzielni socjalnej. 
3 Art. 3 ustawy 381/91 o spółdzielniach socjalnych. 
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• jego członkami są osoby bezpośrednio zainteresowane działalnością spółdzielni, 
• jest zarządzany w sposób demokratyczny. 

Definicję tę rozszerzono równieŜ na sektor samorządowy, co pozwoliło na 
ujednolicenie kierowanego wsparcia, a tym samym wypracowanie efektu synergii 
w zakresie udzielanej pomocy, dzięki czemu spółdzielczość socjalna stała się 
podstawowym instrumentem zwalczania wykluczenia społecznego4.  
 Na uwagę zasługuje równieŜ fakt, Ŝe podmiot spółdzielczy działa przede 
wszystkim dla dobra lokalnej społeczności, odróŜniając się tym samym od typo-
wego przedsiębiorcy. Wydaje się więc, Ŝe takie rozwiązanie moŜe okazać się 
zbawienne dla małych regionów zagroŜonych patologią długotrwałego bezrobocia. 
 Po przyjęciu tego rozwiązania w polskim systemie prawnym zabrakło 
jednolitej definicji pojęcia spółdzielni socjalnej, co utrudniało prowadzenie tego 
typu działalności oraz promowanie jej wśród osób i instytucji zainteresowanych jej 
wykorzystaniem5. Zarządzanie tymi podmiotami dodatkowo utrudniało rozdzie-
lenie przepisów w tym zakresie w wielu aktach prawnych, co uniemoŜliwiło tym 
samym ich właściwą interpretację, zwłaszcza przez osoby wykluczone społecznie. 
Rozwiązaniem tej kwestii było wprowadzenie jednolitej ustawy regulującej kwestie 
związane z funkcjonowaniem spółdzielni socjalnej oraz określającej jej powszechną 
definicję6. Spółdzielnie socjalne realizują oprócz celu gospodarczego równieŜ cele 
społeczne, do których moŜna zaliczyć: 
• społeczną reintegrację członków, polegającą na odbudowie i podtrzymaniu 

umiejętności w Ŝyciu społeczności lokalnej; 
• zawodową reintegracją członków, polegającą na przekazaniu nowych kompe-

tencji i umiejętności. 

Zdefiniowanie spółdzielni socjalnej z uwagi na jej cele jest zbliŜone do włoskich 
rozwiązań, co w polskim systemie prawnym pozwala na kierowanie pomocy 
publicznej na wspieranie rozwoju tego sektora gospodarki. Dzięki ujednoliconej 
definicji moŜliwe jest równieŜ budowanie prawnych instrumentów wspierających 
opisane poniŜej spółdzielnie socjalne działające na lokalnym rynku7. 
 

                                                      
4 C.B. Santuari, Przedsiębiorstwo społeczne we Włoszech. Doświadczenia spółdzielni społecznych, 
Wydawnictwo MPiPS, Warszawa 2005, s. 28. 
5 Art. 45 ust. 3b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (t. jedn. Dz.U. 2004, Nr 89, poz. 101 z późn. zm.) 
6 Art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz.U., Nr 89, poz. 101 
z późn. zm.) 
7 J. Koral, Spółdzielnia socjalna, Wydawnictwo Progress, Warszawa 2008, s. 3. 
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1. Wewnętrzne instrumenty 
wspierające rozwój spółdzielni socjalnych w Polsce 
 
 
1.1. Osoby prawne jako podmioty uczestniczące w rozwoju 
sektora spółdzielni socjalnych 
 
 W polskim systemie prawnym jeszcze na początku 2006 roku prawo 
do zakładania spółdzielni socjalnych miały wyłącznie osoby fizyczne naleŜące do 
kategorii osób wykluczonych. Było to niekorzystne z punktu widzenia samych 
zainteresowanych, poniewaŜ obawiali się oni podejmować działalność w spół-
dzielni socjalnej. Wiązało to równieŜ ręce samym samorządom, które chciały 
wykorzystać tę metodę do zwalczania wykluczenia społecznego oraz długo-
trwałego bezrobocia. 
 Dzięki stosownym zmianom wprowadzającym włoskie rozwiązania w zakresie 
tworzenia spółdzielni socjalnych moŜliwość tworzenia tych podmiotów zyskały 
równieŜ organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz kościelne 
osoby prawne8. Pozwoliło to na ich aktywny udział w rozwoju tego sektora, 
zwłaszcza w zakresie wspierania osób wykluczonych społecznie, chcących rozpo-
cząć działalność w spółdzielni socjalnej. Zakładane przez nich spółdzielnie charak-
teryzują się większą stabilnością finansową oraz moŜliwością pozyskiwania zleceń 
dzięki wykorzystaniu wizerunku i opinii o podmiocie załoŜycielskim. Osoby 
defaworyzowane, zatrudnianie przez takie podmioty mogą rozwijać swoje kompe-
tencje, nie czując się w ich strukturze gorzej niŜ w samodzielnie prowadzonych 
podmiotach, na co pozwala spółdzielczy styl zarządzania. 
 Wkład tych podmiotów w tworzenie spółdzielni socjalnych nie musi mieć 
oczywiście charakteru wsparcia finansowego, wręcz przeciwnie – moŜe polegać na 
pracy na rzecz spółdzielni. Oznacza to, Ŝe osoby zatrudnione w urzędzie mogą brać 
udział w opracowywaniu strategii rozwoju podmiotu, jak równieŜ pełnić funkcję 
doradczą w zakresie prowadzonych w podmiocie inwestycji. 
 Takie rozwiązanie z całą pewnością wpłynie mobilizująco na rozwój spół-
dzielni socjalnych w szczególności tam, gdzie samorząd i organizacje pozarządowe 
chcą wykorzystać tę metodę w niwelowaniu długotrwałego bezrobocia, wobec 
którego inne metody nie przyniosły zadowalających efektów9.  

                                                      
8 A. Sobol, Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych, Wydawnictwo OZRSS, Warszawa 
2009, s. 11. 
9 B. Kwiatkowska, M. Chrzczonowicz, Jak załoŜyć spółdzielnię socjalną, Wydawnictwo Klon/Jawor, 
Warszawa 2008, s. 12. 
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1.2. Struktura zatrudnienia w spółdzielni socjalnej 
jako metoda doskonalenia przepływu kompetencji zawodowych 
 
 W spółdzielni socjalnej moŜe być zatrudniona ściśle określona liczba osób. 
Z  racji specyficznych potrzeb zawodowych nie moŜe ona jednak przekroczyć 
więcej niŜ 50 zatrudnionych w przeliczeniu na pełen etat10. Kompetencje zawo-
dowe uczestników spółdzielni są z reguły znacznie niŜsze niŜ innych uczestników 
rynku pracy. W takim przypadku przekazywanie doświadczeń i umiejętności 
zawodowych jest szczególnie waŜne, zwłaszcza w początkowym okresie funkcjo-
nowania podmiotu. Pozwala to na dynamiczny rozwój jego konkurencyjności 
wobec innych organizacji, nie tylko z sektora spółdzielczości socjalnej11. 
 Jeszcze do niedawna stosunek zatrudnienia osób wykluczonych do osób 
pełnosprawnych, posiadających pełne kwalifikacje zawodowe i mogących je 
przekazać na zasadzie wewnętrznej platformy przekazywania doświadczeń wynosił 
80% do 20%. Znacząco utrudniało to zdobywanie przez osoby defaworyzowane 
nowych umiejętności, tak niezbędnych w ich przyszłym Ŝyciu zawodowym. 
Dodatkowo zaburzało to konkurencyjność samego podmiotu, bowiem tylko organi-
zacja o właściwej strukturze zatrudnienia moŜe rozwijać się dynamicznie bez 
znaczącej ingerencji ze strony państwa, a przecieŜ właśnie samodzielność leŜy 
u podstaw spółdzielczości socjalnej.  
 Przedstawiciele spółdzielni socjalnych dowodzili, Ŝe istniejąca dotychczas 
struktura zatrudnienia działała na niekorzyść podmiotów oraz samych spółdzielców, 
prowadząc w konsekwencji do likwidacji wielu spółdzielni socjalnych w wyniku 
braku ich konkurencyjności wobec podmiotów działających na rynku12. 
 Długotrwałe negocjacje między przedstawicielami państwa a organizacjami 
skupiającymi spółdzielnie socjalne w konsekwencji doprowadziły do zmiany tej 
niekorzystnej sytuacji, wprowadzając równość zatrudnienia obu grup uczestni-
czących w działalności spółdzielni socjalnej w stosunku 50% do 50%. Dzięki temu 
rozwiązaniu konkurencyjność spółdzielni socjalnych wyraźnie wzrośnie, podobnie 
jak szanse na zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez uczestników 
spółdzielni socjalnych. UmoŜliwi to równieŜ sprawniejsze zarządzanie kompe-
tencjami pracowników oraz planowanie szkoleń z wykorzystaniem funduszy 
zewnętrznych. 
 Rokuje do dobrze na przyszłość, co pozwoli spółdzielczości socjalnej stać się 
jednym z podstawowych instrumentów zwalczania bezrobocia jako źródła wyklu-
czenia społecznego w Polsce. 

                                                      
10 Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz.U., Nr 89, poz. 101 
z późn. zm.). 
11 K. Woźniak, Samorządy mogą tworzyć spółdzielnie socjalne, Gazeta Prawna 2009, nr 136. 
12 M. Topolewska, Będzie więcej spółdzielni socjalnych, Gazeta Prawna 2009, nr 57. 
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1.3. Elastyczne metody pracy sposobem 
na wsparcie polityki zatrudnienia spółdzielni socjalnej 
 
 Zatrudnianie osób w spółdzielni socjalnej do niedawna było prowadzone 
w oparciu o tradycyjną spółdzielczą umowę o pracę. Pozwalała ona na rozwój 
samej spółdzielni oraz dawała pewność zatrudnionym tam członkom, Ŝe ich 
uprawnienia wynikające chociaŜby z właściwych regulacji prawnych w zakresie 
urlopów i zwolnień będą naleŜycie chronione, a pracodawca nie posunie się do ich 
naruszenia13. W oparciu o taką umowę zatrudniani więc byli wszyscy uczestnicy 
spółdzielni socjalnej, w tym osoby wspierające spółdzielnię socjalną w zakresie 
doradztwa. W przypadku pozostawania w zatrudnieniu w innym miejscu pracy 
musiały one zawrzeć równieŜ spółdzielczą umowę o pracę lub wykonać takie 
zlecenie na rzecz spółdzielni w formie wolontariatu, co się im po prostu nie 
opłacało. 
 Wykorzystanie tylko i wyłącznie spółdzielczej umowy o pracę było równieŜ 
niekorzystne z punktu widzenia samego podmiotu spółdzielczego. KaŜda spół-
dzielnia socjalna w dynamicznie zmieniającym się środowisku gospodarczym musi 
dostosowywać strukturę i sposób zatrudnienia do jego warunków. W sytuacji 
trudnej gospodarczo na lokalnym rynku zarząd podmiotu musi posiadać instru-
menty umoŜliwiające mu swobodne kształtowanie sytuacji kadrowej, zwłaszcza 
wśród osób współpracujących ze spółdzielnią, które przekazują kompetencje 
zawodowe i umiejętności osobom wykluczonym społecznie z rynku pracy, a będą-
cym załoŜycielami tej organizacji. 
 Odnosząc się do powyŜszych argumentów, ustawodawca zmodyfikował 
stosowne przepisy prawne14 i umoŜliwił zatrudnianie członków spółdzielni socjalnej 
w oparciu o elastyczne metody zatrudnienia, z których dla spółdzielni socjalnej 
najwaŜniejsze są umowa zlecenie i umowa o dzieło.  
 Umowa zlecenie jest jedną z umów regulowanych przez zapisy nie kodeksu 
pracy, lecz kodeksu cywilnego15. Zawierana jest w przypadku dłuŜszej niŜ 
jednorazowa współpracy. Ogólnie rzecz ujmując, polega ona na tym, Ŝe przyj-
mujący zlecenie jest zobowiązany wykonać na rzecz zleceniodawcy przewidziane 
umową zadanie lub usługę. W związku z tym, Ŝe podstawą regulacyjną takiej 
umowy nie jest kodeks pracy, zleceniobiorca nie jest objęty uprawnieniami 
wynikającymi z zawartych w nim przepisów chociaŜby w zakresie urlopów. Jest to 
więc forma korzystna z punktu widzenia zleceniodawcy, poniewaŜ dodatkowo  
nie ponosi on kosztów składek emerytalno-rentowych wynikających z umowy 
zlecenia. Dodatkowo spółdzielnia ogranicza wówczas do minimum kwestie 

                                                      
13 L. Florek, Europejskie Prawo Pracy, Wydawnictwo LexNex, Warszawa 2007, s. 84. 
14 Art. 734-751 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U., Nr 16, poz. 93 z późn. 
zm.) [dalej cyt. k.c.]. 
15 Art. 201 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz.U., Nr 30, poz. 210 
z późn. zm.). 
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związane z procedurą rejestracyjną pracownika, a w przypadku wyrządzenia 
szkody na rzecz podmiotu zleceniobiorca pokrywa w całości jej koszty16.  
 Zaletą tej umowy jest równieŜ moŜliwość jej zawarcia z osobą prawną, która 
moŜe wykonywać na rzecz spółdzielni usługi doradcze w ramach środków pocho-
dzących z funduszy unijnych na rozbudowę inwestycyjną podmiotu w przypadku 
jego stabilnej działalności na rynku i chęci dalszej rozbudowy.  
 Z kolei umowa o dzieło jest równieŜ elastyczną formą zatrudnienia, 
uregulowaną jak poprzednia w przepisach kodeksu cywilnego17. W przypadku 
spółdzielni socjalnej jest ona przydatna zwłaszcza wobec podmiotów świadczących 
na rzecz spółdzielni usługi audytoryjne lub doradcze. Wykonawca zobowiązuje się 
w oparciu o nią wykonać określone dzieło, zaś zamawiający po jej dostarczeniu 
wypłacić stosowne wynagrodzenie. Umowa jest zwolniona z wpłat na ubezpie-
czenie społeczne, co wyraźnie podnosi jej atrakcyjność w stosunku do umowy 
zlecenia. Jest więc to umowa skutku prawnego, w przeciwieństwie do umowy 
zlecenia, która jest umową rezultatu. Jej okres obowiązywania zazwyczaj dotyczy 
więc pojedynczej czynności, nie zaś dłuŜszej współpracy pomiędzy podmiotami18.  
 NaleŜy wskazać, Ŝe elastyczne formy zatrudnienia to dobre rozwiązanie 
przede wszystkim dla samej spółdzielni. Pozwalają bowiem na prowadzenie 
umiejętnej polityki zatrudnienia, zwłaszcza wobec osób pracujących w podmiocie 
spółdzielczym celem doskonalenia umiejętności zawodowych osób defaworyzo-
wanych na rynku pracy oraz organizacji doskonalących system zarządzania 
podmiotem. 
 
 
1.4. Uproszczenie warunków prowadzenia księgowości 
 
 KaŜda spółdzielnia socjalna, podobnie jak większość podmiotów gospodar-
czych prowadzących działalność gospodarczą, jest zobligowana do utrzymywania 
kontaktów z podmiotami zewnętrznymi. Jest to szczególnie waŜne w przypadku 
administracji skarbowej, wobec której kaŜda organizacja działająca na rynku ma 
relatywnie wysokie zobowiązania. Wyznaczenie ich wielkości wiąŜe się z prowa-
dzeniem zgodnej z przepisami prawa księgowości określającej wydatki i zyski 
podmiotu. W przypadku spółdzielni prowadzenie takiej działalności wymagało 
nawiązania współpracy z podmiotem zewnętrznym, czyli biurem rachunkowym 
specjalizującym się w obsłudze sektora ekonomii społecznej. Wyraźnie podnosiło 
to koszty jej działalności, zwłaszcza w początkowym okresie istnienia19.  
 Po długotrwałych negocjacjach udało się przeforsować rozwiązanie pozwa-
lające na zwolnienie spółdzielni socjalnych z obowiązku prowadzenia pełnej 
księgowości. Dotyczy to tylko podmiotów, których przychody ze sprzedaŜy 

                                                      
16 http://www.findict.pl/slownik/umowa-zlecenie-umowa-zlecenia [dostęp 27.11.2010]. 
17 Art. 627-646 k.c. 
18 http://www.umowaoprace.pl/umowa-o-dzielo [dostęp 27.11.2010]. 
19 E. Pałys, Spółdzielnie socjalne oczekują większego wsparcia, Gazeta Samorządu i Administracji 
2006, nr 20. 
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towarów i usług za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niŜ 1,2 mln EURO20. 
Uproszczenie procedury pozwoliło na przeznaczenie środków pochodzących 
z  prowadzenia zewnętrznych usług księgowych na inwestycje, dzięki którym 
moŜliwe jest podniesienie konkurencyjności podmiotu na rynku. 
 NaleŜy wskazać, iŜ w polskich realiach niewiele podmiotów spółdzielczych 
osiągnie przedstawione wyŜej kryterium dochodowe nakładające obowiązek 
prowadzenia pełnej księgowości, co oznacza, Ŝe wszystkie spółdzielnie socjalne  
w Polsce, zwłaszcza w początkowym okresie funkcjonowania, zostaną objęte tą 
metodą wsparcia. NaleŜy to uznać za niewątpliwy sukces szczególnie na etapie 
rozwoju tego sektora w naszym kraju. 
 
 
 
2. Zewnętrzne instrumenty wspierające 
działalność spółdzielni socjalnych na lokalnym rynku  
 
 
2.1. Ekonomiczne otoczenie spółdzielni socjalnych w Polsce 
 
 Jak wiadomo, Ŝaden sektor gospodarki, w tym równieŜ spółdzielnie socjalne, 
nie moŜe istnieć bez zaplecza wspierającego ich rozwój. W polskim systemie 
prawnym za wspieranie tej kategorii podmiotów były odpowiedzialne programy 
realizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Rozpoczęły one 
funkcjonowanie tuŜ po wprowadzeniu prawnego pojęcia spółdzielni socjalnej, 
a więc juŜ od 2005 roku. 
 Początkowo działanie programów nie było skuteczne ze względu na ich 
umiejscowienie w większych ośrodkach miejskich, podczas gdy problemy, które 
rozwiązuje instytucja spółdzielni socjalnej, dotyczą gmin i małych miasteczek. 
Jednak z czasem zaczęły one funkcjonować bardziej dynamicznie, wspierając 
rozwój spółdzielni zwłaszcza po przeprowadzeniu nowego konkursu w 2007 roku 
i  powierzeniu roli Ośrodków Wspierania Spółdzielni Socjalnych organizacjom 
pozarządowych w mniejszych miastach, tak aby realizowały wsparcie i krzewiły 
idee spółdzielczości socjalnej tam, gdzie jest to najbardziej skuteczne21. 
 Niestety, zmieniająca się sytuacja gospodarcza kraju i trudna sytuacja 
budŜetowa doprowadziły do zmiany polityki administracji centralnej względem 
spółdzielni socjalnych, co skutkowało w 2009 roku likwidacją Ośrodków 
Wspierania Spółdzielni Socjalnych. Ich miejsce miały zastąpić centra utworzone 
na bazie funduszy unijnych. 

                                                      
20 Art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (t. jedn. Dz.U. 2009, Nr 152, 
poz. 1823 z późn. zm.). 
21 A. Michalik, System wspierania spółdzielni socjalnych w Polsce, [w:] Rozprawy naukowe i zawo-
dowe PWSZ w Elblągu, red. K. Gomółka, Wydawnictwo PWSZ, Elbląg 2010, s. 33. 
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Środki na ten cel zostały zarezerwowane w szóstym i siódmym priorytetach 
POKL, w ramach których powinny być organizowane konkursy dla podmiotów 
wspierających spółdzielnie socjalne w zakresie doradztwa. Środki te powinny być 
przeznaczone na tworzenie systemu wsparcia przekazującego zainteresowanym 
beneficjentom informacje o systemie finansowania oraz doradztwie prawnym  
w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych22. Dodatkowo w ramach priorytetu 
siódmego moŜna uzyskać wsparcie dla podmiotów spółdzielczości socjalnej juŜ 
funkcjonujących na rynku, które chcą się rozwijać. W ramach docelowych działań 
miało powstać 40 podmiotów stanowiących ekonomiczne otoczenie spółdzielni 
socjalnych, jednak, jak na razie, bez większych sukcesów.  
 Obecnie więc system wspierania spółdzielni socjalnych praktycznie jest  
w budowie. Rozstrzygane są konkursy na finansowanie usług doradczych z fun-
duszy unijnych, ale to potrwa jakiś czas. Do tego momentu powinien funkcjonować 
publiczny system wsparcia ze środków krajowych. Tak się jednak nie stało, gdyŜ 
został on zlikwidowany. NaraŜa to tym samym spółdzielczość socjalną na powaŜne 
straty nie tylko w zakresie tworzenia nowych podmiotów, ale równieŜ juŜ działa-
jących na rynku, które chcą się dynamicznie rozwijać, a bez wsparcia z zewnątrz 
mają tę moŜliwość bardzo ograniczoną.     
 
 
2.2. Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych 
i jego rola w oddziaływaniu na administrację rządową i samorządową 
 

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz ruchu spółdzielczości socjalnej 
doprowadził w krótkim okresie do powstania podmiotu skupiającego spółdzielnie 
socjalne w Polsce. Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, bo 
taką nazwę przyjęła ta organizacja, za główne cele postawił sobie promowanie idei 
spółdzielczości socjalnej, doradztwo oraz wspieranie podmiotów w kontaktach 
z  administracją publiczną i samorządową nie tylko na poziomie indywidualnych 
podmiotów, ale zwłaszcza na szczeblu całego ruchu23.  

Członkami organizacji są spółdzielnie socjalne działające na terenie Polski. 
MoŜna więc uznać, Ŝe Związek jest równieŜ forum wymiany doświadczeń i opra-
cowywania wspólnej strategii rozwoju ruchu na przyszłość, co w zmieniającej się 
dynamicznie gospodarce jest szczególnie potrzebne. 

Pojedyncze podmioty działające na rynku w niewielkim stopniu mogą wpływać 
na decyzje administracji w zakresie usuwania przeszkód prawnych i organizacyjnych 
umoŜliwiających ich prawidłowy i dynamiczny rozwój, co w konsekwencji uniemo-
Ŝliwi im ograniczenie skutków długotrwałego bezrobocia i wykluczenia spo-
łecznego. Odmienna sytuacja występuje w organizacjach związkowych lub stowa-
rzyszeniach organizacji, których przykładem jest właśnie OZRSS. Skupienie 
                                                      
22 J. Brzozowska, Unijne wsparcie dla gospodarki społecznej, Gazeta Samorządu i Administracji 
2008, nr 6. 
23 Art. 7 § 1–4 Statutu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych z dnia 22 
czerwca 2007 roku. 
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organizacji moŜe oddziaływać na administrację znacznie silniej, poniewaŜ stanowi 
realną formę nacisku na rządzących, co prowadzi do zmiany postaw i poglądów,  
a w konsekwencji równieŜ do wdroŜenia rozwiązań prawnych i organizacyjnych 
sprzyjających rozwojowi spółdzielni socjalnych w przyszłości.  
 
 
2.3. Finansowe wsparcie na rozpoczęcie działalności 
w ramach spółdzielni socjalnej 
 

Osoby rozpoczynające działalność w ramach spółdzielni socjalnej bardzo 
często z racji swojego statusu społecznego nie dysponują wystarczającym kapi-
tałem na wniesienie własnego wkładu do spółdzielni socjalnej. 

W większości krajów, w których idea spółdzielczości socjalnej jest doskonale 
znana, osoby fizyczne rozpoczynające działalność w tej kategorii podmiotów mogą 
liczyć na stosowne wsparcie. Przybiera ono róŜną formę – od wsparcia rzeczowego 
na działalność, jak ma to miejsce w Wielkiej Brytanii24, po subsydia na rozpoczęcie 
działalności w postaci grantów czy dotacji przeznaczone dla osób defaworyzo-
wanych. Polski model wsparcia w tym zakresie przypomina raczej to drugie 
rozwiązanie. Dysponuje on oddzielnymi funduszami wsparcia w zaleŜności od 
kategorii osoby wykluczonej. Osoby długotrwale bezrobotne mogą skorzystać ze 
środków pochodzących z Funduszu Pracy. Jest on zasilany podatkami i skierowany 
na aktywizację zawodową. MoŜna z niego pozyskać środki w wysokości cztero-
krotności przeciętnego wynagrodzenia na rozpoczęcie działalności oraz trzykrot-
ności w przypadku przystąpienia do juŜ istniejącej spółdzielni25.  

Oddzielna pula środków jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, które 
mogą się starać o pozyskanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Kwota, jaką mogą oni uzyskać na rozpoczęcie działal-
ności w ramach spółdzielni socjalnej jest znacznie wyŜsza i wynosi maksymalnie 
piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia26. RóŜnica wysokości jest związana 
przede wszystkim z koniecznością pokrycia wyŜszych kosztów adaptacji chociaŜby 
stanowiska pracy oraz pomieszczeń spółdzielni socjalnej do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. 

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe rozdzielenie funduszy na finansowanie działalności 
spółdzielni socjalnej w zaleŜności od grupy docelowej było dobrym rozwiązaniem. 
Osoby niepełnosprawne, wymagające dodatkowego wsparcia mogą starać się 
o  wyŜsze środki niŜ osoby długotrwale bezrobotne, co powala im na aktywny 
udział w tworzeniu stabilnego zatrudnienia w spółdzielni socjalnej. 

                                                      
24 M. Hayday, K. Klehr, Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo 
DnBNord, Warszawa 2008, s. 32. 
25 Art. 46 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz.U. 2004, Nr 89, poz. 101 z późn. zm.). 
26 Art. 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t. jedn. Dz.U. 2008, Nr 14, poz. 92 z późn. zm.). 
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Środki na rozpoczęcie działalności spółdzielni socjalnej pochodzą głównie 
z budŜetu państwa, który stanowi jedyne źródło jej finansowania w Polsce. Udział 
w tym przedsięwzięciu samorządów i środków prywatnych jest praktycznie 
znikomy. Nie jest to właściwe rozwiązanie, poniewaŜ uniemoŜliwia wieloźród-
łowość finansowania tego specyficznego sektora gospodarki, spełniającego poza 
gospodarczymi równieŜ społeczne funkcje nie tylko wobec pracowników, ale 
równieŜ wobec lokalnej społeczności. 

Dobrym rozwiązaniem w tym zakresie byłoby chociaŜby wprowadzenie 
grantów na rozpoczęcie działalności czy tworzenie funduszy regionalnych z wyko-
rzystaniem funduszy unijnych wspierających rozwój sektora spółdzielczości 
socjalnej w Polsce27. 
 
 
2.4. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników 
jako metoda obniŜania kosztów działalności spółdzielni socjalnej  
 

Pracownicy zatrudnieni w polskich spółdzielniach socjalnych, podobnie jak 
ich belgijscy odpowiednicy28, mogą liczyć na dofinansowanie części naleŜnych 
państwu składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Zwrot kosztów następuje  
z Funduszu Pracy za pośrednictwem właściwego starosty. Wysokość zwrotu moŜe 
dotyczyć pełnej kwoty przez okres 24 miesięcy oraz połowy przez okres kolejnych 
12 miesięcy29.  

Zapis w stosownych przepisach ma oczywiście charakter fakultatywny30. 
Oznacza to, Ŝe składki nie zostaną zrefundowane kaŜdemu podmiotowi, który o to 
wystąpi. Przed udzieleniem wsparcia starosta bada szanse podmiotu na utrzymanie 
się na lokalnym rynku. Ta dobrowolność udzielania wsparcia z jednej strony 
wydaje się niekorzystna dla ruchu spółdzielczości socjalnej, poniewaŜ nie kaŜdy 
podmiot moŜe liczyć na wsparcie. Z drugiej zaś strony jest optymalnym 
rozwiązaniem w przypadku ograniczonych środków wsparcia. Pomoc zyskują 
dzięki temu te podmioty, które mają szansę na realny rozwój i dzięki temu na 
niwelowanie długotrwałego bezrobocia na lokalnym rynku. W dobie zmieniającej 
się gospodarki i kryzysu finansów publicznych wydaje się więc to optymalnym 
rozwiązaniem dla obu stron. 

Składki i same wynagrodzenia są podstawowymi kosztami związanymi 
z  funkcjonowaniem  przedsiębiorcy  na  otwartym  rynku.  Ich  refundacja  pozwala 

                                                      
27 A. Michalik, Spółdzielnie socjalne szansą dla osób wykluczonych społecznie, [w:]  Niematerialne 
i  społeczne uwarunkowania funkcjonowania rozwoju przedsiębiorstw, red. A. Antonowicz, Wydaw-
nictwo Fundacji Rozwoju UG, Sopot 2010, s. 456. 
28 O. Grégoire, National Profiles of Work Integration Social Enterprises: Belgium, Working Papers 
Series 2003, nr 03/08. 
29 § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 roku w sprawie 
wzoru wniosku o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu, (Dz.U. Nr 176, 
poz. 1367). 
30 R. Maciejczak, Wsparcie dla spółdzielni socjalnych, Gazeta Samorządu i Administracji 2009, nr 15. 
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tym samym na zatrzymanie tych środków na koncie spółdzielni i przeznaczenie ich 
chociaŜby na inwestycje w zaplecze techniczne, co jest szczególnie istotne 
w początkowym okresie ich funkcjonowania. 
 
 
2.5. Wsparcie spółdzielni socjalnych za pomocą systemu podatkowego  
 

W większości krajów Unii Europejskiej, w których idea spółdzielczości 
socjalnej jest doskonale znana, system podatkowy jest wykorzystywany do 
wspierania sektora spółdzielczego, zwłaszcza spółdzielczości socjalnej. Wsparcie 
to przyjmuje róŜne rozwiązania w zaleŜności od kraju i systemu podatkowego – od 
zwolnień podatkowych przypadających na zatrudnionego w Belgii31, po ulgi 
proinwestycyjne skierowane do podmiotów spółdzielczości socjalnej w Wielkiej 
Brytanii32. Nieco inaczej jest w Polsce, choć stosowne rozwiązanie jest zbliŜone do 
konstrukcji brytyjskich. W naszym kraju system wspiera spółdzielnie socjalne 
poprzez zwolnienie z podatku wydatków przeznaczonych na ich statutową 
działalność, a więc związaną z reintegracją społeczną i zawodową swoich człon-
ków33. Pozwala to na skierowanie wsparcia do wszystkich podmiotów spółdziel-
czości socjalnej, bez względu na wysokość uzyskanego przez podmiot dochodu. 
Wyznacznikiem jest więc cel społeczny, na jaki środki są kierowane. 

Wsparcie udzielane przez system podatkowy ma zatem powszechny wobec 
podmiotów spółdzielczości socjalnej charakter, podobnie jak pobór samych 
podatków. Pozwala to na wzmocnienie skuteczności zwalczania wykluczenia 
społecznego, doskonalenie kompetencji zawodowych uczestników spółdzielni oraz 
ograniczanie bezrobocia przez organizacje spółdzielcze, które w ten sposób 
wyręczają w tym zakresie działalność państwa. Jest to dobre rozwiązanie, poniewaŜ 
nie wymaga od podmiotu składania dodatkowego wniosku o zwolnienie, przy 
czym istnieje jednak konieczność wykazania działalności społecznej związanej  
z zapisem statutowym, co jest szczególnie trudne w zróŜnicowanym środowisku 
gospodarczym. 
 
 
2.6. Klauzule społeczne a procedura zamówień publicznych 
 

Administracja publiczna, a w szczególności administracja samorządowa poło-
Ŝona najbliŜej obywatela realizuje na jego rzecz większość zadań, wyłaniając ich 
wykonawców w oparciu o procedury prawa zamówień publicznych. Instrument ten 
moŜe stać się równieŜ metodą wspierania sektora spółdzielni socjalnych w Polsce. 
MoŜna tego dokonać, wprowadzając do procedur zamówień publicznych tzw. 

                                                      
31 B. Balot, L. Disner, Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Belgii, Wydawnictwo DnBNord, 
Warszawa 2008, s. 20. 
32 M. Hayday, K. Klehr, op. cit., s. 40. 
33 Art. 17 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych 
(t. jedn. Dz.U. 2000, Nr 54, poz. 652 z późn. zm.). 
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klauzule społeczne, które narzucają dodatkowe, poza ceną, kryteria umoŜliwiające 
podmiotowi zdobycie danego zamówienia. Głównym takim wskaźnikiem jest 
chociaŜby liczba osób wykluczonych zatrudnionych w danym podmiocie. Jako 
przykład takiego rozwiązania moŜna przytoczyć procedurę zaproszenia do skła-
dania ofert w Belgii, gdzie wprowadzono poza ceną równieŜ wspomniane wcześniej 
uprzywilejowanie34. Z kolei w Wielkiej Brytanii klauzule społeczne zastąpiono 
standardami postępowania, które cechuje obiektywizm decyzji bez charakterys-
tycznej dla klauzul społecznych elastyczności35. 

W przypadku Włoch rozwiązania w tym zakresie są bardziej zaawansowane. 
Procedury włoskie przypominają raczej rozwiązania belgijskie. Korzystają z nich 
głównie samorządy, bo to one są świadczeniodawcami korzystającymi z procedur 
zamówień publicznych. Samorządy włoskie, organizując przetargi, wprost wyzna-
czają konkursy, w których uprzywilejowane będą podmioty sektora spółdzielczości 
socjalnej. Pozostałe podmioty mogą uczestniczyć w takich procedurach pod 
warunkiem zatrudnienia osób defaworyzownych36. Jest to przykład dyskryminacji 
pozytywnej, zgodnej z prawem wspólnotowym, dzięki odrębnej zgodzie wynegocjo-
wanej w traktacie akcesyjnym. 

Polski system nie jest tak antykonkurencyjny i przypomina raczej rozwiązania 
belgijskie. W przypadku polskiego prawa uprzywilejowane w zamówieniach są 
więc podmioty zatrudniające osoby wykluczone, tj. długotrwale bezrobotnych, 
niepełnosprawnych czy korzystających z zatrudnienia socjalnego37. Takim właśnie 
podmiotem jest spółdzielnia socjalna. Podobnie jak we Włoszech z tego instru-
mentu korzystają główne samorządy chcące popierać i rozwijać spółdzielczość 
socjalną, zwalczającą długotrwałe bezrobocie i wykluczenie społeczne na ich 
terenie. Szkoda tylko, Ŝe takie rozwiązanie ma charakter fakultatywny i jego 
wykorzystanie zaleŜy od dobrej woli gminy.  

Procedura ta została wprowadzona dopiero w 2009 roku, więc trudno mówić 
o jej pełnej skuteczności, którą będzie moŜna ocenić dopiero za kilka lat. Przez ten 
czas wiele pozostaje do zrobienia w zakresie samej kampanii informacyjnej  
w samorządzie, prowadzonej chociaŜby przez OZRSS celem upowszechnienia tego 
rozwiązania w przyszłości. 
 
 
 

Zakończenie 
 
 

Widać wyraźnie, Ŝe prawne instrumenty wspierające rozwój spółdzielczości 
socjalnej w Polsce, wprowadzone nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych 

                                                      
34 Art. 16 ustawy z dnia 24 grudnia 1993 roku o zamówieniach publicznych i niektórych zamówie-
niach na usługi budowlane, dostawy i usługi, Moniteur Belge z dnia 22 stycznia 1994 roku. 
35 M. Hayday, K. Klehr, op. cit., s. 37. 
36 C.B. Santuari, op. cit., s. 13. 
37 Art. 29 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. 
Dz.U. 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 
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z 2009 roku, mają wiele zalet. MoŜna je podzielić na te, które wspierają 
wewnętrzne funkcjonowanie podmiotu, jak równieŜ te rozwijające jego działalność 
na lokalnym rynku. 

W zakresie usprawnienia wewnętrznego zarządzania podmiotem oraz przeka-
zywania kompetencji zawodowych najbardziej skuteczne są dwie metody. Polegają 
one na zmianie stosunku zatrudnienia pracowników oraz wprowadzeniu elastycz-
nych metod zatrudnienia wobec specjalistów zatrudnionych celem przekazywania 
własnych umiejętności innym członkom spółdzielni. Pozwalają one na swobodne 
kształtowane liczby osób zatrudnionych z zewnątrz oraz stworzenie skutecznej 
platformy wymiany doświadczeń, kompetencji i umiejętności tak niezbędnych 
w rozwoju zawodowym członków spółdzielni. 

Dobrym rozwiązaniem w zakresie usprawnienia działania spółdzielni socjalnej 
jest natomiast rezygnacja z konieczności prowadzenia pełnej księgowości. ObniŜa 
to nie tylko koszty tej działalności, ale usprawnia równieŜ jej funkcjonowanie jako 
podmiotu konkurencyjnego.  

W przypadku instrumentów zewnętrznych najbardziej skuteczne w zakresie 
obniŜania kosztów działalności podmiotów są finansowe wsparcie rozpoczęcia 
działalności oraz wsparcie systemu podatkowego. Pozwalają one na zatrzymanie 
środków finansowych wewnątrz organizacji i przeznaczenie ich na inne cele. 
Podobną funkcję pełni równieŜ dofinansowanie do składek od wynagrodzenia, ale 
jego skuteczność w tym zakresie wydaje się wątpliwa z uwagi na jej fakultatywny 
charakter. 

Spółdzielnie socjalne dla prawidłowego rozwoju potrzebują równieŜ właści-
wych warunków prawnych. Dla ich wypracowania niezbędna jest odpowiednia 
komunikacja między forum organizacji spółdzielczych reprezentowanych przez 
OZRSS a przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, co świadczy 
o  tym, Ŝe powstawanie OZRSS było dobrym rozwiązaniem. Szkoda jednak, Ŝe 
ekonomiczne otoczenie spółdzielni socjalnych nie funkcjonuje tak jak powinno. 
Pozwoliłoby to w konsekwencji na powstanie większej liczby spółdzielni socjal-
nych, a tym samym spowodowałoby silniejszy nacisk na przedstawicieli adminis-
tracji. 

Rozwój spółdzielni socjalnych wspiera dodatkowo wprowadzenie do Prawa 
zamówień publicznych klauzul społecznych, które promują pierwszeństwo spół-
dzielni socjalnych w procedurach zamówień publicznych. Szkoda tylko, Ŝe jest to 
rozwiązanie dobrowolne i wymaga kampanii informacyjnej wśród samorządów 
w zakresie jego stosowania.  

Tak więc system wspierania spółdzielczości socjalnej w Polsce ma duŜy 
potencjał i przy właściwym wykorzystaniu i zaangaŜowaniu ludzi daje perspektywy 
rozwoju na przyszłość. 
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LAW  INSTRUMENTS  OF  SUPPORTING  OF  SOCIAL  COOPERATIVES 

–  ESTIMATE  OF  EFFICIENCY  IN  POLAND 

 
 
Abstract: The main idea of the article is to present information about law instrument of supporting 
of social cooperatives movement. The article gives the possibility to see how those instruments of 
supporting of social cooperatives work in Poland. In the article reader can also find information 
about economic efficiency those instruments with helps build structures of social cooperatives 
in Poland. 
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Anetta Waśniewska 

 

MOśLIWOŚCI  ROZWOJU  FUNDACJI 
NA  PODSTAWIE  BADAŃ 

W  PODREGIONIE  ELBLĄSKIM 

Artykuł prezentuje funkcjonowanie fundacji na obszarze podregionu elbląskiego na podstawie 
badania przeprowadzonego w ramach projektu Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej. 
Badanie zostało przeprowadzone w okresie od maja do czerwca 2010 roku. Liderem projektu było 
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, a partnerem Państwowa WyŜsza 
Szkoła Zawodowa w Elblągu. W artykule przedstawiono pojęcie fundacji, rodzaje działalności 
gospodarczej oraz działania statutowe fundacji i źródła ich finansowania. Przeanalizowano problemy 
i sukcesy oraz szanse i zagroŜenia rozwoju fundacji na obszarze ich działania. 
 
 
 
Wstęp 
 
 

Fundacje naleŜą do podmiotów działających w ramach ekonomii społecznej. 
Zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach1 mogą one być 
powoływane do realizacji celów społecznie lub gospodarczo uŜytecznych, związa-
nych z ochroną zdrowia, rozwojem gospodarki i nauką, oświatą i wychowaniem, 
kulturą i sztuką, opieką i pomocą społeczną, ochroną środowiska oraz opieką nad 
zabytkami. 

Celem artykułu jest ocena fundacji działających na obszarze podregionu 
elbląskiego w 2010 roku pod względem zakresu ich działalności, źródeł finanso-
wania, problemów i sukcesów organizacji oraz czynników negatywnych i pozy-
tywnych wpływających na ich rozwój. 

Dane wykorzystane do napisania artykułu pochodzą z projektu Ośrodek 
Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej. 
 
 
 
1. Specyfika fundacji jako podmiotu gospodarczego 
 
 

Fundacja jest formą prawną odnoszącą się do organizacji pozarządowych. 
Posiada kapitał, który jest przeznaczony na określony cel zawarty w statucie 
                                                      
1 Dz.U. 1984, Nr 21, poz. 97 z późn. zm. 
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fundacji. Fundacja do swojego istnienia nie potrzebuje członków, a o jej celu 
i  zasadach decyduje osoba, która powołała ją do Ŝycia. Zgodnie z Uchwałą 7 
sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2005 roku2 
fundacjom przysługuje status organizacji społecznej. Fundacje zazwyczaj mają 
osobowość prawną i podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). 
Mogą prowadzić działalność w dwóch formach3: 
• non-profit – w tym przypadku majątek pochodzi jedynie z darowizn na rzecz 

fundacji oraz zapisów darczyńców lub dotacji, fundacje te mają bezwzględny 
zakaz prowadzenia działalności zarobkowej; 

• not-for-profit – tu prowadzenie działalności gospodarczej jest dopuszczalne, 
wypracowany zysk w całości jest przeznaczany na działalność statutową. 

Podstawą działalności wszystkich fundacji jest ukierunkowanie ich funkcjono-
wania na realizację potrzeb społecznych. Często głęboko są zakorzenione 
w społeczności lokalnej, gdyŜ ich głównym celem jest zaspokajanie potrzeb osób 
będących w trudnej sytuacji Ŝyciowej. Dotyczy to między innymi osób, które 
odbyły karę pozbawienia wolności, niepełnosprawnych, przewlekle chorych czy 
imigrantów bez prawa pobytu w Polsce, a prowadzoną przez nich działalność 
i wypracowany zysk traktuje się jako narzędzie, dzięki któremu moŜe zostać 
udzielona pomoc człowiekowi. Celem fundacji nie jest zysk czy teŜ jego maksy-
malizacja, tak jak ma to miejsce w podejściu mikroekonomicznym, ale człowiek. 
Wypracowany przez fundację zysk jest przeznaczany na rozwijanie działalności 
społecznej. 
 
 
 
2. Skala i zasięg działalności fundacji w podregionie elbląskim 
 
 

W okresie od maja do czerwca 2010 roku na obszarze podregionu elbląskiego 
(NUTS 54), do którego zalicza się powiaty: elbląski, ostródzki, braniewski 
i iławski oraz miasto Elbląg, została przeprowadzona ankieta w ramach projektu 
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej. Liderem projektu było 
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, a partnerem 
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. Badanie przeprowadzone 
w ramach projektu dotyczyło potencjału podmiotów działających w tzw. trzecim 
sektorze, określanym mianem ekonomii społecznej. 

W początkowej fazie badaniem planowano objąć 330 organizacji działających 
w ramach trzeciego sektora. Na udział w badaniu zgodę wyraziły 274 organizacje 
pozarządowe. Ankieterami byli pracownicy oraz wolontariusze współpracujący 
z Elbląskim  Stowarzyszeniem  Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz studenci 
                                                      
2 Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 12 grudnia 2005 roku; II OPS 4/05. 
3 H. Izdebski, M. Małek, Formy prawne przedsiębiorczości społecznej w Polsce, [w:] Kapitał spo-
łeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kazimierczak, M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 
2007, s. 220. 



A. Waśniewska, MoŜliwości rozwoju fundacji na podstawie badań... 25 

 

Instytutu Ekonomicznego Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 
Na liczbę 274 organizacji złoŜyły się łącznie: 232 stowarzyszenia, 26 fundacji, pięć 
związków stowarzyszeń, cztery związki, trzy spółdzielnie, dwie organizacje lub 
instytucje społeczne kościoła lub związku wyznaniowego oraz po jednym klubie 
i organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego. Najstarszym z ankietowa-
nych podmiotów było stowarzyszenie powstałe 1864 roku, najstarsza z ankietowa-
nych fundacji powstała w 1965 roku. 

Na podstawie wyników uzyskanych z ankiet moŜna stwierdzić, Ŝe znaczący 
rozwój liczebny organizacji w podregionie elbląskim miał miejsce na początku lat 
90. ubiegłego wieku. Średni czas rejestracji fundacji przypada na 1997 rok. Pięć 
z analizowanych fundacji naleŜy do krajowych, regionalnych czy teŜ branŜowych 
porozumień organizacji pozarządowych. Badane fundacje prowadzą działalność 
przede wszystkim na obszarze gminy lub powiatu. Trzy z nich prowadzą swoją 
działalność równieŜ poza granicami Polski, a jedna na obszarze najbliŜszego 
sąsiedztwa, co przedstawiono na rysunku 1. 
 

 
 

Rys. 1.  Terytorium prowadzenia działalności przez fundacje na podstawie przeprowadzonych ankiet 
w ramach projektu Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w 2010 roku 

Źródło: Wyniki badań Obserwatorium Ekonomii Społecznej w Elblągu. 

 

Wśród ankietowanych sześć fundacji przyznało się do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, przez którą rozumie się, iŜ uzyskany dochód z działalności 
ma słuŜyć do realizacji celów statutowych i nie moŜe zostać przeznaczony do 
podziału pomiędzy członków organizacji. 11 fundacji prowadzi działalność odpłatną 
poŜytku publicznego, za którą jest pobierane wynagrodzenie nie wyŜsze niŜ koszty 
bezpośrednie tej działalności. Pozostałe fundacje prowadzą działalność statutową 
nieodpłatną, za którą nie jest pobierane Ŝadne wynagrodzenie. Działalność 
gospodarcza prowadzona przez fundacje jest nastawiona przede wszystkim na 
organizację i obsługę imprez. Najmniej fundacji prowadzi działalność gospodarczą 
wydawniczą oraz związaną z wynajmem lub dzierŜawą pomieszczeń (rys. 2). 

Najbliższego 

sąsiedztwa 
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Rys. 2. Typy działalności gospodarczej prowadzone przez fundacje na podstawie przeprowadzonych 
ankiet w ramach projektu Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w 2010 roku 

Źródło: Wyniki badań Obserwatorium Ekonomii Społecznej w Elblągu. 
 

Działania statutowe fundacji zostały pogrupowane na 18 obszarów z uwzględ-
nieniem działalności statutowej nieodpłatnej, odpłatnej poŜytku publicznego oraz 
działalności gospodarczej (tabela 1). Najwięcej fundacji, bo aŜ 147, prowadzi dzia-
łalność statutową nieodpłatną. Największy udział stanowiły: pomoc społeczna  
i usługi socjalne oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych (18 fundacji pro-
wadzi działania w tych dwóch obszarach). Jedna organizacja zaznaczyła w ankiecie, 
Ŝe prowadzi działalność statutową nieodpłatną niewymienioną. 
 
Tabela 1.  Działania statutowe fundacji na podstawie przeprowadzonych ankiet w ramach projektu 
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w 2010 roku 

Lp. Działania statutowe A B C 

  1. Sport   8 1 3 
  2. Turystyka, wypoczynek   9 1 3 
  3. Edukacja i wychowanie 13 0 2 
  4. Kultura i sztuka 10 1 1 
  5. Pomoc społeczna i usługi socjalne 18 8 0 
  6. Ochrona i promocja zdrowia 17 0 0 
  7. Rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego   4 0 0 
  8. Rozwój przedsiębiorczości i promocja zatrudnienia   6 2 1 
  9. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 18 7 0 
10. Ekologia i ochrona zwierząt   4 0 0 
11. Obronność państwa   2 0 0 
12. Ratownictwo i ochrona ludności   3 0 1 
13. Integracja międzynarodowa   7 1 0 
14. Przeciwdziałanie patologiom społecznym 10 0 0 
15. Promocja miasta i gminy   7 1 0 
16. Działania na rzecz mniejszości narodowych   5 0 0 
17. Wsparcie III sektora   5 0 0 
18. Pozostała działalność   1 9 1 

A – działalność statutowa nieodpłatna 
B – działalność odpłatna poŜytku publicznego 
C – działalność gospodarcza 

Źródło: Wyniki badań Obserwatorium Ekonomii Społecznej w Elblągu. 
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W 31 przypadkach prowadzona jest działalność odpłatna poŜytku publicznego 
i dotyczy tych samych obszarów działań, co działalność statutowa nieodpłatna. 
Największą liczbę odpowiedzi (9), zaznaczyły organizacje w obszarze działalności 
pozostałej. 

Działalność gospodarcza jest nakierowana przede wszystkim na sport, 
turystykę i wypoczynek oraz edukację i wychowanie. Działalność gospodarczą 
prowadzi najmniejsza liczba fundacji, jedynie 12 uzyskanych odpowiedzi. 

Organizacje otrzymały moŜliwość zaznaczenia 12 źródeł finansowania, 
z  których uzyskały środki do prowadzenia działalności w 2009 roku. Rozkład 
odpowiedzi dotyczący finansowania fundacji przedstawiono w tabeli 2. 
 

Tabela 2.  Źródła finansowania fundacji na podstawie przeprowadzonych ankiet w ramach projektu 
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w 2010 roku (w %) 

Lp. Źródła finansowania Tak Nie 

  1. Źródła publiczne – rządowe   0,00 12,07 

  2. Źródła publiczne – zagraniczne programy pomocowe   3,80 10,34 

  3. Źródła publiczne – środki z Funduszy Strukturalnych UE 15,19   5,17 

  4. Źródła samorządowe 10,13   8,05 

  5. Wsparcie od innych organizacji pozarządowych   8,86   8,62 

  6. Darowizny finansowe 25,32   1,72 

  7. Składki członkowskie   2,53 10,34 

  8. Darowizny z kampanii, zbiórek publicznych, akcji charytatywnych   2,53 10,34 

  9. Odsetki bankowe, zyski z kapitału Ŝelaznego, lokaty, udziały, akcje   3,80   9,77 

10. Opłaty w ramach odpłatnej działalności statutowej 13,92   4,60 

11. Dochody z działalności gospodarczej   7,59   9,77 

12. Dochody z przekazania 1% podatku   6,33   9,20 

Źródło: Wyniki badań Obserwatorium Ekonomii Społecznej w Elblągu. 

 

Najwięcej fundacji zaznaczyło odpowiedź darowizny finansowe. śadna 
z fundacji nie korzystała ze źródeł publicznych (rządowych). RównieŜ bardzo mały 
odsetek stanowią dochody przekazane z 1% podatku. Mimo duŜego nagłośnienia 
moŜliwości odpisania 1% podatku nadal ten sposób finansowania jest mało 
rozpowszechniony wśród obywateli. AŜ 16 z badanych organizacji podkreśliło, 
Ŝe z tytułu odpisu podatkowego nie uzyskało dochodu. Najwięcej organizacji 
zaznaczyło negatywną odpowiedź na pytanie związane z ich finansowaniem 
odnośnie do: źródeł rządowych, publicznych (zagraniczne programy pomocowe) 
oraz składek członkowskich i dochodów z kampanii, zbiórek publicznych i akcji 
charytatywnych. W dwóch przypadkach fundacje podkreśliły, Ŝe otrzymały 
dochody w postaci darowizny rzeczowej oraz z Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON). 
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3. Problemy i sukcesy w rozwoju fundacji w podregionie elbląskim 
 
 

Chcąc przeanalizować funkcjonowanie fundacji, w ankiecie zawarto 13 pytań 
związanych z problemami, z którymi mogły borykać się organizacje w ciągu ostat-
nich dwóch lat oraz 10 szans, które były moŜliwe do wykorzystania w tym czasie. 

Odpowiedzi dotyczące problemów funkcjonowania fundacji pogrupowano 
według skali semantycznej na problemy: zdecydowanie odczuwalne, raczej odczu-
walne, raczej nieodczuwalne, zdecydowanie nieodczuwalne, trudno powiedzieć 
(tabela 3). 
 
Tabela 3.  Problemy funkcjonowania organizacji na podstawie przeprowadzonych ankiet w ramach 
projektu Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w 2010 roku 

Lp. Problemy  Zdecydo-
wanie tak 

Raczej 
tak 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie 

Trudno 
powiedzie ć 

  1. Niejasne reguły współpracy 
organizacji z administracją 
publiczną 

3 3 18 1 1 

  2. Niedoskonałość lub brak 
przepisów regulujących 
działania organizacji 

3 1 13 8 1 

  3. Nadmiernie skomplikowane 
formalności związane 
z korzystaniem ze środków 
grantodawców, sponsorów lub 
funduszy UE 

5 6 12 2 0 

  4. Brak dostępu do wiarygodnych 
informacji, waŜnych dla 
organizacji 

1 0 21 4 0 

  5. Niekorzystny wizerunek 
organizacji pozarządowych 
w oczach opinii publicznej 
i w mediach, brak zaufania do 
organizacji pozarządowych 

1 5 13 5 2 

  6. Trudności w zdobywaniu 
funduszy lub sprzętu 
niezbędnego do prowadzenia 
działań organizacji 

7 3 14 2 0 

  7. Brak osób gotowych 
bezinteresownie angaŜować 
się w działania fundacji 

2 7 14 2 1 

  8. Trudności w utrzymaniu 
dobrego personelu 

2 3 14 5 2 

  9. ZnuŜenie liderów organizacji, 
„wypalenie” osób zaangaŜo-
wanych w jej prace 

2 5 16 2 1 

10. Brak współpracy lub konflikty 
w środowisku organizacji 
pozarządowych 

2 2 15 5 0 

11. Konflikty z innymi instytucjami 1 1 14 10 0 
12. Konflikty, napięcia wewnątrz 

fundacji 
2 0 14 10 0 

13. Konkurencja ze strony innych 
fundacji 3 1 13 9 0 

Źródło: Wyniki badań Obserwatorium Ekonomii Społecznej w Elblągu. 
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Pierwszy problem dotyczył niejasnych reguł współpracy organizacji z admi-
nistracją publiczną. Większość fundacji (18 z 26 analizowanych) stwierdziła, Ŝe 
reguły współpracy z administracją publiczną są czytelne i nie widzą w tym 
względzie problemu. Jedynie trzy fundacje stwierdziły, Ŝe napotkały w swojej 
działalności w tym względzie zdecydowaną trudność, równieŜ trzy nie miały 
zdania na ten temat. 

Drugi problem odnosił się do niedoskonałości lub braku przepisów prawa 
związanych z funkcjonowaniem fundacji na rynku. Ankietowani stwierdzili, Ŝe nie 
widzą problemu w tej kwestii – 21 fundacji. Trzy fundacje uznały, Ŝe jest to dla 
nich bardzo duŜy problem. Na podstawie otrzymanych wyników moŜna wniosko-
wać, Ŝe obecnie obowiązujące przepisy prawa lub ich brak nie utrudniają prowa-
dzonej przez fundacje działalności. 

Problem trzeci dotyczył nadmiernie skomplikowanych formalności związanych 
z wykorzystaniem środków grantodawców, sponsorów lub funduszy z Unii Euro-
pejskiej. Jako utrudnienie widzi go 11 fundacji, a 12 twierdzi, Ŝe nie stanowi to 
raczej dla nich problemu. Zdecydowanie nie jest to problemem w przypadku 
dwóch fundacji. 

Ankietowani byli równieŜ pytani o dostęp do wiarygodnych informacji 
waŜnych z punktu widzenia fundacji. Stwierdzili, Ŝe nie widzą w tej kwestii 
problemu (15 odpowiedzi). Natomiast dwie fundacje uznały, Ŝe jest to dla nich 
powaŜny problem. 

W ankiecie pytano teŜ o wizerunek fundacji w oczach opinii publicznej 
i w mediach oraz ogólnie brak zaufania do działalności organizacji działających 
w ramach ekonomii społecznej. Problemu z niekorzystnym wizerunkiem raczej nie 
ma co druga ankietowana fundacja. Tylko jedna fundacja stwierdziła, Ŝe jest to dla 
niej powaŜny problem. MoŜna sądzić, Ŝe działalność organizacji działających 
w ramach tzw. trzeciego sektora jest pozytywnie postrzegana przez społeczność 
lokalną. 

Następna kwestia odnosiła się do trudności w zdobywaniu funduszy lub 
sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań fundacji. 10 z ankietowanych fundacji 
zaznaczyło odpowiedź, Ŝe jest to trudność lub raczej trudność. Natomiast 16 
organizacji nie widzi w tym problemu. 

Trudnością był teŜ brak osób, które w sposób bezinteresowny chcą się 
angaŜować w działania prowadzone przez fundację. Ankietowane organizacje 
(61,5%) stwierdziły, Ŝe takich problemów nie widzą. Natomiast dla 3,5% 
organizacji jest to problem, mimo Ŝe liczba wolontariuszy według danych Głów-
nego Urzędu Statystycznego w Polsce z roku na rok wzrasta. Wolontariuszami 
najczęściej są osoby młode (licealiści i studenci) lub emeryci, którzy dysponują 
czasem i chcą go poświęcić innym. 

Jako kolejny problem uznano trudności w utrzymaniu dobrego personelu 
organizacji. W tym przypadku aŜ 73,1% ankietowanych stwierdziło, Ŝe takich 
problemów nie ma, a 7,7% nie miało zdania. Dla pozostałych fundacji jest to 
problem. 
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Następna kwestia odnosiła się do tzw. „wypalenia się” osób zaangaŜowanych 
w pracę na rzecz fundacji. Dla dwóch fundacji jest to bardzo duŜy problem, ale  
w przypadku innych dwóch fundacji zdecydowanie nie jest to problemem. Dla 16 
ankietowanych to raczej nie jest problem. 

Jeśli chodzi o brak współpracy i konflikty między organizacjami działającymi 
w ramach trzeciego sektora, to fundacje stwierdziły, Ŝe takich problemów nie ma 
(5) lub raczej nie ma (15). Tylko cztery organizacje wykazały, Ŝe w ciągu ostatnich 
dwóch lat miały z tym trudności. 

Kolejne zagadnienie odnosiło się do istniejących konfliktów z innymi insty-
tucjami. Ankietowani stwierdzili, Ŝe nie mają z tym problemu (10) lub raczej nie 
mają (14). Dla jednej fundacji jest to zdecydowanie problem i dla jednej raczej 
problem. 

Ankietowani mieli równieŜ moŜliwość wyraŜenia swojej opinii co do 
konfliktów i napięć w samej fundacji, w której działalność są zaangaŜowani. 
W  dwóch fundacjach jest to bardzo duŜy problem, natomiast dla pozostałych 
ankietowanych nie stanowi to problemu. 

Ostatnim badanym zagadnieniem była konkurencja na rynku ze strony innych 
organizacji pozarządowych, które prowadzą swoją działalność na obszarze działa-
nia ankietowanych fundacji. Trzy fundacje uznały to za bardzo duŜy problem, dla 
jednej jest to raczej problem. Natomiast pozostałe fundacje twierdzą, Ŝe nie widzą 
przeszkód ze strony konkurujących organizacji pozarządowych. 

Największym problemem według ankietowanych były skomplikowane formal-
ności związane z korzystaniem ze środków grantodawców, sponsorów lub fun-
duszy UE, a za najmniejszy problem fundacje uznały konflikty z innymi instytucjami 
oraz napięcia wewnątrz fundacji. 

Kolejna grupa pytań dotyczyła sukcesów fundacji, które mogły mieć miejsce 
w ciągu ostatnich dwóch lat. Odpowiedzi pogrupowano według skali semantycznej 
na: zdecydowany sukces, sukces, raczej sukces, brak sukcesu, trudno powiedzieć. 
Wyniki zostały zaprezentowane w tabeli 4. 
 
Tabela 4.  Su kcesy funkcjonowania organizacji na podstawie przeprowadzonych ankiet w ramach 
projektu Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w 2010 roku 

Lp. Sukcesy  Zdecydowany 
sukces Sukces Raczej 

sukces 
Brak 

sukcesu 
Trudno 

powiedzie ć 

  1. Zdobycie grantu 4 8 10 2 2 

  2. Pozyskanie wolontariuszy 5 12 8 1 0 

  3. Zatrudnienie 
pracownika/pracowników 
na etat 

1 14 1 5 5 

  4. Zakupienie sprzętu 
biurowego 

0 2 17 4 3 

  5. Pozyskanie partnera 
zagranicznego 

13 0 5 2 6 

  6. Promocja fundacji 
w społeczności lokalnej 

11 7 2 3 3 
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cd. tabeli 4 

  7. Pozyskanie 
sponsora/sponsorów 

11 6 3 3 3 

  8. Stworzenie strategii 
rozwoju 

10 2 4 4 6 

  9. Pozyskanie lokalu na 
prowadzenie działalności 

0 4 4 14 4 

10. Dobra współpraca 
z mediami 

2 13 4 3 4 

Źródło: Wyniki badań Obserwatorium Ekonomii Społecznej w Elblągu. 

 
Za pierwszy sukces uznano zdobycie grantu przez fundację. Dla czterech 

ankietowanych jest to zdecydowany sukces. Natomiast dwie organizacje stwier-
dziły, Ŝe w ciągu ostatnich dwóch lat nie osiągnęły pod tym względem sukcesu. 

Dla 12 fundacji sukcesem było pozyskanie wolontariuszy, dla pięciu ankieto-
wanych był to zdecydowany sukces. Jedna fundacja w tym względzie nie odniosła 
sukcesu. 

Zatrudnienie pracownika lub pracowników na etat jako sukces odnotowało 14 
organizacji, a po jednej organizacji określiło to jako zdecydowany sukces i raczej 
sukces. Natomiast pięć organizacji nie osiągnęło na tym polu sukcesu. Tyle samo 
nie miało zdania w tej kwestii. 

W przypadku 19 organizacji sukcesem lub raczej sukcesem było zakupienie 
sprzętu biurowego (ksera, komputera, drukarki). Cztery organizacje nie odniosły 
sukcesu, natomiast trzy nie umiały zająć stanowiska, czy moŜna to uznać za 
sukces. 

Sukcesem było teŜ pozyskanie partnera zagranicznego do prowadzenia działań 
organizacji. Dla połowy ankietowanych organizacji był to zdecydowany sukces, 
a dwie organizacje nie osiągnęły sukcesu. Sześć organizacji stwierdziło, Ŝe nie ma 
zdania na ten temat lub nie starało się o pozyskanie partnera zagranicznego do 
współpracy. 

Promocję fundacji wśród społeczności lokalnej 11 ankietowanych uznało za 
bardzo duŜy sukces, a troje ankietowanych nie osiągnęło pod tym względem 
sukcesu. 

W kwestii pozyskania sponsora lub sponsorów dla działań prowadzonych przez 
fundację 20 ankietowanych stwierdziło, Ŝe jest to dla nich sukces. Natomiast po trzy 
fundacje zaznaczyły odpowiedzi, Ŝe nie jest to sukces lub trudno powiedzieć. 

WaŜne dla prawidłowego funkcjonowania fundacji jest stworzenie strategii 
rozwoju na najbliŜsze lata. Takie strategie udało się stworzyć 16 fundacjom. Cztery 
fundacje nie osiągnęły pod tym względem sukcesu. 

Pozyskanie lokalu do prowadzenia działalności to w 14 przypadkach brak 
sukcesu. śadna z badanych organizacji nie zaznaczyła odpowiedzi, Ŝe jest to dla nich 
zdecydowany sukces. Osiem ankietowanych organizacji uznało to za sukces lub 
raczej sukces. Pozostali ankietowani zaznaczyli odpowiedź „trudno powiedzieć”,  
co moŜe wynikać z tego, Ŝe takie lokale pozyskali juŜ wcześniej na swoją 
działalność. 
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Jeśli chodzi o dobrą współpracę z mediami, tu sukcesem moŜe pochwalić się 
19 ankietowanych. Jedynie troje badanych stwierdziło, Ŝe pod tym względem nie 
osiągnęło w ciągu ostatnich dwóch lat sukcesu. 

Największym sukcesem dla ankietowanych organizacji była promocja organi-
zacji wśród społeczności lokalnej oraz pozyskanie sponsora lub sponsorów do 
prowadzenia działań organizacji. Natomiast najdotkliwszy brak sukcesu to trud-
ności z pozyskaniem lokalu do prowadzenia działalności fundacji. 
 
 
 
4. Szanse i zagroŜenia rozwoju ekonomii społecznej 
w podregionie elbląskim 
 
 

Fundacje zostały równieŜ zapytane o moŜliwości rozwoju ekonomii społecz-
nej na obszarze ich funkcjonowania. Za najbardziej popularną definicję ekonomii 
społecznej uznaje się działania zmierzające do ograniczenia wykluczenia społecz-
nego i związaną z tym działalność organizacji pozarządowych czy państwowych 
zmierzającą do tworzenia miejsc pracy. Dzięki takiej postawie staje się moŜliwy 
szybszy rozwój społeczności lokalnych i postaw przedsiębiorczych, a osiągnięte 
w ten sposób zyski przekładają się na całą wspólnotę. Do takich organizacji zalicza 
się między innymi fundacje, które kierują się zamieszczonymi w tabeli 5 kry-
teriami. 
 

Tabela 5.   Kryteria ekonomiczne i społeczne organizacji działających w ramach ekonomii społecznej 

Kryteria ekonomiczne Kryteria społeczne 

– prowadzenie w sposób względnie ciągły 
działalności w oparciu o instrumenty 
ekonomiczne 

– suwerenność instytucji w stosunku do instytucji 
publicznych 

– ponoszenie ryzyka ekonomicznego 
– istnienie (choćby nielicznego) płatnego 

personelu 

– wyraźna orientacja na społeczny cel istnienia 
przedsięwzięcia 

– oddolny, obywatelski charakter inicjatywy 
– demokratyczny system zarządzania 
– wspólnotowy charakter działania 
– ograniczona dystrybucja zysków 

Źródło: P. Frączak, J.J. Wygnański, Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju. Zaproszenie 
do dyskusji, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008, s. 19. 

 

Obszar zainteresowań ekonomii społecznej jest bardzo zróŜnicowany i obej-
muje swym zasięgiem: 
• integrację społeczną i działalność na rynku pracy – poprzez tworzenie nowych 

miejsc pracy przede wszystkim dla osób wykluczonych społecznie, czyli kobiet 
powracających po urlopie macierzyńskim, byłych więźniów czy dla osób 
niepełnosprawnych, którym trudno się odnaleźć w obecnych realiach ryn-
kowych; 
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• dostarczanie usług publicznych, przez które rozumie się usługi społecznie 
uŜyteczne i zalicza się do nich opiekę nad osobami starszymi, niepełnospraw-
nymi, sprzątanie miast czy segregację śmieci; 

• usługi o charakterze wzajemnym, czyli dotyczy to między innymi towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych; 

• usługi na otwartym rynku jako zatrudnienie osób niepełnosprawnych, chorych 
psychiczne, a wypracowane przez nich zyski przeznaczane są na ich dalsze 
leczenie; 

• dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot o charakterze lokalnym, 
w  których z dostarczonych usług korzysta cała społeczność – odnosi się to 
przede wszystkim do ograniczania bezrobocia na rynku lokalnym; 

• działalność produkcyjną i handlową nastawioną na ograniczenie wykluczenia 
społecznego. 

Na podstawie przedstawionych w tabeli 5 kryteriów sformułowano po siedem 
szans i zagroŜeń rozwoju ekonomii społecznej. W pytaniu uwzględniono jedynie 
obszar, na którym działają ankietowane organizacje pozarządowe. Łączne zesta-
wienie czynników negatywnych przedstawia tabela 6. Wartościowanie czynników 
zostało przedstawione w skali semantycznej, w której czynnikowi nieistotnemu 
przypisano wartość 1, a czynnikowi bardzo istotnemu nadano wartość 5. 
 
Tabela 6. Czynniki negatywnie wpływające na rozwój ekonomii społecznej na podstawie przeprowadzonych 
ankiet w ramach projektu Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w 2010 roku (w %) 

% odpowiedzi 
Lp. Czynniki negatywne 

1 2 3 4 5 

1. Brak zainteresowania władz centralnych 
i samorządowych rozwojem ekonomii społecznej 

0,0   4,5 50,0   7,3 18,2 

2. Nadmierna biurokracja administracji publicznej 0,0   4,2 50,0 16,7   9,2 

3. Niedopasowanie prawa do działań w ramach ekonomii 
społecznej 

0,0   9,1 40,9 13,6 36,4 

4. Brak środków na inwestycje lub trudności z ich 
pozyskaniem 

0,0   0,0 47,8   8,7 43,5 

5. Brak lokalnych liderów i lokalnych inicjatyw 0,0 13,6   9,1 63,6 13,6 

6. Brak zrozumienia i akceptacji społecznej dla działań 
ekonomii społecznej 

0,0   8,7 13,0 56,5 21,7 

7. Zbyt duŜa konkurencja podmiotów komercyjnych 18,2 13,6   4,5 59,1   4,5 

Źródło: Wyniki badań Obserwatorium Ekonomii Społecznej w Elblągu. 

 

NajwaŜniejszymi problemami w oczach fundacji są przede wszystkim: 
• trudności z pozyskiwaniem środków na inwestycje lub brak środków – chociaŜ, 

analizując ponownie tabele 3 i 4, widać, Ŝe fundacje nie dostrzegają problemów 
z pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej czy od sponsorów, 
grantodawców, jak równieŜ z zakupem sprzętu biurowego. Natomiast zapytane 
o czynniki negatywne uznają to za najwaŜniejszy problem, który utrudnia 
moŜliwości ich rozwoju. Rozpatrując ten przypadek pod względem problemów 
lokalowych (tabela 4), stanowi to dla fundacji bardzo duŜy problem; 
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• niedopasowanie prawa do działań w ramach ekonomii społecznej – równieŜ 
odwołując się do treści zawartych w tabeli 3, fundacje nie widzą problemów 
prawnych związanych z ich funkcjonowaniem i twierdzą, Ŝe prawo nie stoi im 
na przeszkodzie w prowadzeniu działalności na rzecz społeczności lokalnych. 
Tu natomiast uznają tę kwestię za drugi pod względem zagroŜeń problem 
rozwoju ekonomii społecznej; 

• brak zrozumienia i akceptacji społecznej dla działań fundacji w ramach 
ekonomii społecznej – odwołując się do wyników zamieszczonych w tabeli 4, 
promocja fundacji w społeczności lokalnej czy teŜ zdobycie wolontariuszy 
chcących prowadzić działania na rzecz fundacji nie stanowi raczej problemu. 

Za waŜny problem fundacje uznały: 
• brak lokalnych liderów i lokalnych inicjatyw – odwołując się do danych 

zawartych w tabeli 3 odnośnie do „wypalenia się” liderów lub członków 
fundacji, organizacje stwierdziły, Ŝe nie jest to raczej problem. Obecnie uznały 
to za waŜny czynnik ograniczający rozwój ekonomii społecznej; 

• konkurencję podmiotów komercyjnych działających na rynku, które dla nich 
stanowią aktualnie duŜe zagroŜenie i utrudniają im ich sprawne funkcjonowanie 
w ramach trzeciego sektora; 

• brak zrozumienia i akceptacji społecznej dla działań organizacji w ramach 
ekonomii społecznej, który równieŜ dla fundacji stanowił trzeci co do znaczenia 
najwaŜniejszy czynnik hamujący ich rozwój. 

Za czynniki średnio wpływające na rozwój ekonomii społecznej fundacje 
uznały brak zainteresowania władz lokalnych i centralnych rozwojem organizacji 
samorządowych, nadmierną biurokrację oraz, paradoksalnie, brak środków na 
inwestycje lub trudności z ich pozyskaniem. 

Rozkład odpowiedzi uzyskanych względem barier (czynników negatywnych) 
przedstawiono na rysunku 3. 
 

 
 

Rys. 3. Rozkład  odpowiedzi  względem  czynników  negatywnie  wpływających  na  rozwój  ekonomii 
społecznej na podstawie przeprowadzonych ankiet w ramach projektu Ośrodek Wspierania Inicjatyw 

Ekonomii Społecznej w 2010 roku 
Źródło: Wyniki badań Obserwatorium Ekonomii Społecznej w Elblągu. 

 

Łącznie fundacje udzieliły 158 odpowiedzi na postawione w ankiecie pytania. 
Z czego 58,9% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź, Ŝe jest to czynnik bardzo 

nieistotna mało ważna 

średnia 

bardzo ważna 

ważna 
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waŜny lub waŜny dla ich funkcjonowania w ramach ekonomii społecznej. Natomiast 
tylko 2,5% ankietowanych uznało, Ŝe wymienione w ankiecie czynniki są nieistotne  
i nie mają wpływu na rozwój ekonomii społecznej na obszarze prowadzonych przez 
nie działań. 

Podobne pytanie zadano względem czynników pozytywnie wpływających na 
rozwój ekonomii społecznej. Odpowiedzi uszeregowano równieŜ zgodnie ze skalą 
semantyczną, w której nieistotnemu czynnikowi przypisano wartość 1, a bardzo 
istotnemu – 5. Uzyskane odpowiedzi zestawiono w tabeli 7. 

Za najwaŜniejszy czynnik przyczyniający się do rozwoju ekonomii społecznej 
na obszarze działania fundacji organizacje pozarządowe uznały napływ środków 
pomocowych z Unii Europejskiej, dzięki którym w wielu wypadkach mogą pro-
wadzić swoje działania. Porównując tę odpowiedź do czynników negatywnych 
(tabela 4), jest to jednocześnie największy problem, gdyŜ nadal organizacje 
poŜytku publicznego mają problemy z prawidłowym wypełnieniem wniosku 
o dofinansowanie czy sfinansowanie działań przez Unię Europejską oraz mają zbyt 
mały udział środków własnych, aby o takie fundusze móc się ubiegać. RównieŜ 
w  analizowanej ankiecie zawarte było pytanie dotyczące barier związanych 
z aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Tutaj 
fundacje za najwaŜniejszy problem uznały duŜą konkurencję oraz skomplikowane 
procedury przyznawania środków finansowych. Według fundacji za barierę naleŜy 
teŜ uznać niedostateczną wiedzę z zakresu tworzenia i zarządzania projektami. Do 
tego trzeba jeszcze uwzględnić stosunkowo małą liczbę osób zatrudnionych na 
etat, które mogłyby poświęcić się w pełni pracy przy realizacji takiego projektu. 
 

Tabela 7.  Czynniki pozytywnie wpływające na rozwój ekonomii społecznej na podstawie przepro-
wadzonych ankiet w ramach projektu Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w 2010 roku 
(w %) 

% odpowiedzi  
Lp. Czynniki pozytywne  

1 2 3 4 5 

1. Napływ środków pomocowych z Unii Europejskiej 0,0   8,7 39,1 13,0 39,1 

2. Wzrost kosztów związanych z tworzeniem miejsc pracy – 
ekonomia społeczna umoŜliwia tworzenie miejsc pracy, 
ale za niŜsze koszty 

0,0   4,8 57,1 33,3   4,8 

3. Rozwój partnerstw lokalnych i partnerstwa publiczno-
prawnego 

0,0 13,6   9,1 50,0 27,3 

4. Poprawa infrastruktury finansowej 0,0   0,0 52,4 33,3 14,3 

5. Wzrost współpracy i poprawa przepływu informacji 
między władzami regionalnymi i lokalnymi a podmiotami 
ekonomii społecznej 

0,0 10,0   ,0 80,0 10,0 

6. Wzmocnienie znaczenia tworzenia miejsc pracy 0,0   4,5 18,2 63,6 13,6 

7. Wzrastająca innowacyjność i nieszablonowość działań 
oraz większa konkurencyjność podmiotów ekonomii 
społecznej 

0,0   9,1 18,2 63,6   9,1 

Źródło: Wyniki badań Obserwatorium Ekonomii Społecznej w Elblągu. 
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Łącznie fundacje w ciągu ostatnich dwóch lat aplikowały 85 razy o środki 
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ośmiu przypadkach takich środ-
ków nie uzyskały. Najczęściej fundacje są zainteresowane projektami w ramach: 
integracji społecznej, poprawienia sytuacji na rynku pracy oraz edukacji i działań 
zmierzających do rozwoju obszarów wiejskich. 

Za kolejny czynnik pozytywnie wpływający na rozwój ekonomii społecznej 
fundacje uznały rozwój partnerstw lokalnych i partnerstwa publiczno-prywatnego 
oraz poprawę infrastruktury finansowej. 

Do waŜnych czynników stymulujących rozwój ekonomii społecznej fundacje 
zaliczyły przede wszystkim: 
• wzrost współpracy i poprawę przepływu informacji między władzami regio-

nalnymi i lokalnymi a podmiotami funkcjonującymi w ramach ekonomii 
społecznej; 

• wzmocnienie znaczenia tworzenia nowych miejsc pracy dających szansę na 
samodzielne funkcjonowanie i stanie się uŜytecznym dla ludzi wykluczonych 
społecznie; 

• wzrastającą pomysłowość, innowacyjność i nieszablonowość działań osób 
tworzących organizacje poŜytku publicznego, co przyczynia się do wzrostu 
konkurencyjności podmiotów działających w ramach ekonomii społecznej. 

Za średnio waŜne determinanty pozytywnie wpływające na rozwój ekonomii 
społecznej fundacje uznały przede wszystkim: 
• wzrastające koszty związane z tworzeniem nowych miejsc pracy – ekonomia 

społeczna umoŜliwia tworzenie miejsc pracy, ale za znacznie niŜsze koszty; 
odnosi się to przede wszystkim do zakładów aktywności zawodowej, spół-
dzielni czy centrów integracji społecznej; 

• poprawienie infrastruktury finansowej; 
• napływ środków pomocowych z Unii Europejskiej. 

 

 
 

Rys. 4.  Rozkład  odpowiedzi  względem  czynników  pozytywnie  wpływających  na  rozwój  ekonomii 
społecznej na podstawie przeprowadzonych ankiet w ramach projektu Ośrodek Wspierania Inicjatyw 

Ekonomii Społecznej w 2010 roku 
Źródło: Wyniki badań Obserwatorium Ekonomii Społecznej w Elblągu. 
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 Rozkład odpowiedzi względem czynników pozytywnie wpływających na 
rozwój ekonomii społecznej przedstawia rysunek 4. śadna z ankietowanych 
organizacji nie zaznaczyła, Ŝe determinanta jest nieistotna. Łącznie uzyskano 151 
odpowiedzi, z czego 47,7% ankietowanych stwierdziło, Ŝe podane determinanty są 
dla nich waŜne, a 17,2% ankietowanych uznało je za bardzo waŜne dla rozwoju 
prowadzonej przez fundację działalności. 
 
 
 
Podsumowanie 
 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań na grupie fundacji działających 
w podregionie elbląskim moŜna stwierdzić, Ŝe istnieją moŜliwości ich rozwoju 
i wzrostu pod względem ich liczebności. Część z nich widzi problemy, inne mogą 
pochwalić się sukcesami, które osiągnęły w ciągu ostatnich dwóch lat. RównieŜ 
odczuwalne przez organizacje działające w ramach trzeciego sektora są szanse 
i zagroŜenia, które stanowią dla fundacji nowe wyzwania. 

Sam problem rozwoju ekonomii społecznej oraz funkcjonowania organizacji 
pozarządowych jest bardzo waŜny dla społeczności lokalnych. Daje między innymi 
szansę ograniczenia marginalizacji grup wykluczonych społecznie, przyczynia się 
do spadku liczby bezrobotnych i stwarza moŜliwość odnalezienia się na konkuren-
cyjnym rynku pracy. Fundacje wraz z innymi podmiotami ekonomii społecznej 
(stowarzyszeniami, spółdzielniami, klubami czy związkami) starają się pozytywnie 
wpływać na rozwój społeczności lokalnych, dąŜąc do ich lepszej integracji, 
współpracy czy demokratyzacji. Dzięki takim postawom łatwiej jest osiągać 
wspólne cele. 
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THE  POSSIBILITIES  OF  THE  FOUNDATION  DEVELOPMENT 

BASED  ON  THE SURVEY 

 
 
Abstract: The article presents the functioning of the foundation in Elbląg and its area based on 
the urvey conducted as a part of the project ‘The Centre of the Social Economy Initiatives Support’. 
The survey had been conducted from May to June 2010. The Society of the Non-governmental 
Initiatives Support in Elbląg was the leader, and (The Higher Vocational School in Elbląg)  
was the partner of the project. The article presents the notion of the foundation, the types of its 
business activity, the statutory actions taken by the foundation and the sources of financing them. 
Theproblems and dangers of its development, as well as the chances and success of the taken actions 
are analysed. 
 
 



Katarzyna Bałandynowicz-Panfil 
 

PROCESY  DEMOGRAFICZNE 
A TENDENCJE  NA  LOKALNYCH1  RYNKACH  PRACY 

NA  PRZYKŁADZIE  WOJEWÓDZTWA  POMORSKIEGO 
ORAZ WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

Głównym celem artykułu jest wykazanie zaleŜności pomiędzy podstawowymi tendencjami demogra-
ficznymi a zmianami, jakie zachodzą na rynkach pracy w wymiarze lokalnym. Kluczowymi aspektami 
w tym zakresie pozostają depopulacja oraz proces starzenia się społeczeństw, których konsekwencje 
są widoczne zarówno w strukturach zasobów rynku pracy, jak i w nowych wyzwaniach dla 
efektywności działania tego rynku. Badanie zagadnień zostało oparte przede wszystkim na danych 
statystycznych z regionalnych urzędów statystycznych, Głównego Urzędu Statystycznego, 
powiatowych oraz wojewódzkich urzędów pracy oraz strategii rozwoju i zatrudnienia na danych 
obszarach. Analiza porównawcza dwóch województw została ponadto uzupełniona o zestawienie 
poszczególnych wielkości ze średnimi poziomami dla Polski. 
 
 
 
Wstęp 
 
 

Współczesne tendencje obserwowane na lokalnych rynkach pracy stanowią 
jedne z najbardziej istotnych wyzwań, które stoją przed regionalnymi władzami. 
Strategie rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych województw szczególną 
uwagę przywiązują do usprawnienia funkcjonowania lokalnych ryków pracy. 
ZałoŜenia w kierunku ich większej elastyczności oraz optymalizacji stosunków 
rynku pracy w perspektywie złoŜonych zjawisk ekonomicznych prowadzą do 
podejmowania wielopłaszczyznowych inicjatyw. Ich struktura jest oparta przede 
wszystkim na analizie źródeł obserwowanych zmian. NaleŜy do nich zaliczyć 
w szczególności przeobraŜenia w zakresie lokalnego Ŝycia gospodarczego, regulacji 
prawnych oraz procedur postępowania administracyjnego. Do istotnych kwestii 
warunkujących skuteczną adaptację rynku pracy naleŜą wszelkie aspekty związane 
z reorientacją Ŝycia społecznego. W tym zakresie na szczególną uwagę zasługują 
zmiany demograficzne, które w sposób zarówno pośredni, jak i bezpośredni 
wpływają na kształtowanie się rynku pracy. Wśród nich w pierwszej kolejności 
naleŜy wymienić depopulację ludności, która w skali globalnej i lokalnej 
w znaczący sposób oddziałuje na wielkość i strukturę dostępnych zasobów pracy. 

                                                      
1 W niniejszym opracowaniu określenia „lokalne” i „regionalne” będą stosowane zamiennie w odnie-
sieniu do rynków pracy oraz społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju województw. 
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Kolejnym waŜnym zagadnieniem jest proces starzenia się ludności, którego 
dynamika stanowi wyzwanie nie tylko na poziomie lokalnym, ale i krajowym, 
a nawet globalnym. 

Celem niniejszego artykułu jest wykazanie najbardziej istotnych zaleŜności 
pomiędzy najwaŜniejszymi tendencjami demograficznymi a funkcjonowaniem 
lokalnych rynków pracy. W związku z tym dokonano analizy wielu strategii 
społeczno-ekonomicznego rozwoju obu województw w kierunku wskazania 
najbardziej istotnych problemów rynków pracy w odniesieniu do uwarunkowań 
demograficznych. Następnie przeprowadzono statystyczną weryfikację zidentyfi-
kowanych obszarów. Kwestie te zostały zobrazowane w oparciu o dostępne dane 
statystyczne. Ich źródłem są w szczególności opracowania statystyczne lokalnych 
urzędów statystycznych oraz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy. 
Przydatne bazy pochodzą równieŜ ze szczebla centralnego. Mowa tu przede 
wszystkim o Głównym Urzędzie Statystycznym oraz opracowaniach Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej. Znacznym utrudnieniem w tego typu analizie jest 
konieczność jednoczesnego porównywania danych pochodzących z wielu insty-
tucji, róŜniących się metodologią gromadzenia i przedstawiania statystyk. Stąd 
część prezentowanych zestawień jest niekompletna, co szczególnie daje się zauwa-
Ŝyć w perspektywie danych szacunkowych, dotyczących prognoz demograficz-
nych. PowyŜsze ograniczenia nie wpływają jednak w sposób istotny na wartość 
wywodów oraz skonstruowane na końcu niniejszego artykułu wnioski. 
 
 
 
1. Uwarunkowania lokalnych rynków pracy 
 
 

Priorytetowym zadaniem podejmowanych przez władze inicjatyw, zarówno na 
szczeblu centralnym, jak i lokalnym, jest rozwój. Rozwój ten rozumiany jest jako 
wzrost gospodarczy oparty na zasadach zrównowaŜenia w zakresie właściwego 
zarządzania zasobami naturalnymi, ochrony środowiska, zrównowaŜonego trans-
portu i produkcji, jak równieŜ kwestii społecznych – zdrowia publicznego, 
integracji i spójności oraz odpowiedzi na zmiany demograficzne2. Aby sprostać tak 
stawianym wyzwaniom, naleŜy zatem określić czynniki, które w istotny sposób 
oddziałują na dynamikę wzrostu gospodarczego. W tym celu moŜna wykorzystać 
między innymi neoklasyczną funkcję produkcji. Pozwala ona na dekompozycję, 
która odnosi zmiany wielkości produkcji do zmian kapitału i pracy oraz tzw. reszty 
Solowa. Z obliczeń Ministerstwa Gospodarki wynikają parametry odzwiercie-
dlające wpływ kapitału i pracy3 na końcową wielkość produkcji. Stosunek ten 

                                                      
2 Podejście zrównowaŜonego rozwoju jest charakterystyczne dla wszystkich dokumentów i strategii 
Unii Europejskiej, a za nimi rozwiązań krajowych i regionalnych w krajach członkowskich. Por. 
Polska 2010. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010, s. 49-50. 
3 W omawianym modelu zmienna określona jako praca jest iloczynem wielkości populacji, stopy 
aktywności, wskaźnika zatrudnienia oraz liczby godzin pracy. 
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został określony w roku 2010 jako ⅓ do ⅔. Oznacza to, Ŝe istotność rozwoju 
zasobów pracy dla zmian w produkcie krajowym brutto była dwukrotnie wyŜsza 
niŜ w przypadku kapitału. Zgodnie z takim podejściem do kluczowych elementów 
wiąŜących rynek pracy ze wzrostem gospodarczym zalicza się przede wszystkim te 
aspekty, które odnoszą się do wielkości populacji w wieku produkcyjnym oraz 
poziomu jej wykorzystania, mierzonego stopą aktywności i zatrudnienia. Dodat-
kowo, waŜne jest uwzględnienie produktywności i jakości czynników pracy, czyli 
głównie wykształcenia i szkoleń4. Pomijając rozwaŜania natury metodologicznej 
źródeł i ich konsekwencji, naleŜy podkreślić, Ŝe tak znaczna waga nadawana 
zasobom pracy stanowi podstawę do kładzenia, kaŜdorazowo przy projektowaniu 
kolejnych strategii, szczególnego nacisku na relacje rynku. 
 
 
1.1. Strategie rozwoju społeczno-gospodarczego 
jako źródło zmian relacji rynku pracy 
 

Przykładem obrazującym opisywane zaleŜności są realizowane na szczeblach 
województw strategie rozwoju. Są one spójne z programami z poziomu central-
nego oraz z dokumentami przyjętymi w ramach Unii Europejskiej, a ich kształt 
w znacznym stopniu odzwierciedla zmiany w polityce i strategiach zarówno 
unijnych, jak i krajowych5. Kluczowymi hasłami głoszonymi w ramach powyŜ-
szych dokumentów są: konkurencyjność, spójność gospodarcza, społeczna i prze-
strzenna oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. Dodatkowo podkreślane są tu 
konieczne działania w kierunku lepszego wykorzystania dostępnych zasobów pracy 
oraz tworzenia nowych miejsc dla zatrudnienia6.  

Bardziej uszczegółowioną formę programów rynku pracy przybierają strategie 
zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Wśród wymienianych w nich priory-
tetów, oprócz tych zaczerpniętych ze strategii nadrzędnych, a tym samym 
toŜsamych z nimi, pojawia się wiele zagadnień odnoszących się bezpośrednio do 
poprawy jakości funkcjonowania rynku pracy oraz dostępności zasobów pracy. Na 
szczególną uwagę zasługuje tu przede wszystkim obszar związany ze wzrostem 
zatrudnienia, często łączony ze zwiększoną aktywnością ekonomiczną społeczeń-
stwa. Dodatkowo podkreślana jest aktywna polityka, zmierzająca do ograniczenia 
zjawiska bezrobocia, zapewnienia równych szans oraz bardziej efektywnej organi-
zacji rynku pracy7.  

W analizowanych województwach podstawowe cele strategiczne dotyczące 
zatrudnienia są ze sobą spójne. RóŜnice są widoczne dopiero przy próbie 

                                                      
4 Polska 2010..., s. 77-78. 
5 Strategia rozwoju województwa pomorskiego, Sejmik Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2005, 
s. 5, 7. 
6 Por. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 
2020, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005, s. 4-17. 
7 Por. Strategia zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w województwie warmińsko-mazurskim do 
roku 2020, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006, s. 25-27.  
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zdefiniowania priorytetów oraz składających się na nie typów działań. Na Warmii  
i Mazurach szczególną uwagę przywiązuje się do bezrobocia wśród młodszych 
grup wiekowych, co jest tłumaczone przede wszystkim ich większą generalną 
aktywnością ekonomiczną w stosunku do osób starszych. DuŜy nacisk kładzie się 
takŜe na reorientację polityki rynku pracy oraz usprawnienia w dziedzinie struktur 
zarządzania i monitorowania regionalnego rynku pracy oraz instytucji go kształ-
tujących. Odniesienie w omawianej strategii wprost do czynników demograficz-
nych moŜna z kolei odnaleźć między innymi w analizie SWOT, w której wśród 
szans dla regionalnego rynku pracy znalazły się: swobodny przepływ siły roboczej 
w ramach Unii Europejskiej oraz wkraczanie na rynek pracy kolejnych roczników 
wyŜu demograficznego8. 

Z kolei na Pomorzu strategie dotyczące rozwoju wskazują z jednej strony na 
korzystną strukturę rynku pracy oraz wysoki poziom kwalifikacji pomorskich 
zasobów. Z drugiej strony problemem jest niski wskaźnik zatrudnienia i wysokie 
bezrobocie oraz jego terytorialne zróŜnicowanie i niskie kwalifikacje osób 
pozostających bez zatrudnienia. Stąd teŜ priorytety województwa pomorskiego  
w znacznej mierze dotyczą zagadnień kształcenia, takich jak: dostosowanie oferty 
edukacyjnej i kształcenia ustawicznego do potrzeb rynku pracy, jak równieŜ 
wyrównywanie szans edukacyjnych. Jako istotny problem w tym zakresie wskazuje 
się bezrobocie strukturalne, ale równieŜ między innymi wydłuŜenie aktywności 
zawodowej czy przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Ponadto 
zwraca się uwagę takŜe na relatywnie młodą strukturę wiekową społeczeństwa oraz 
zagroŜenia wynikające z potencjalnego odpływu osób poszukujących zatrudnienia 
za granicą9. 

W odniesieniu do niniejszego opracowania prezentowane strategie mają dwu-
kierunkowy charakter. Z jednej strony są źródłem szczegółowego opisu uwarun-
kowań rozwoju regionu, szczególnie w kontekście czynników ekonomicznych, 
społecznych oraz strategii wyŜszego szczebla i programów komplementarnych. 
Z drugiej strony poprzez planowane i realizowane działania z zakresu rynku pracy 
zarówno w sposób pośredni, jak i bezpośredni wpływają one na kształtowanie 
relacji tego rynku. 
 
 
1.2. Czynniki pozademograficzne mające wpływ na lokalne rynki pracy 
 

Uzupełnieniem powyŜszych rozwaŜań jest krótka charakterystyka podstawo-
wych wielkości odnotowywanych w województwach pomorskim i warmińsko-      
-mazurskim przede wszystkim w porównaniu ze średnimi wartościami w Polsce. 
Pozwoli to na wyznaczenie kolejnych czynników warunkujących i wpływających 
na kształt relacji lokalnych rynków pracy. 

                                                      
8 Ibidem, s. 29, 43-64, 114.  
9 Strategia rozwoju województwa pomorskiego..., s. 20-28; Strategia polityki społecznej województwa 
pomorskiego do 2013, Sejmik Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2006, s. 9-10, 25-26, 58-59. 
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Województwo warmińsko-mazurskie na tle innych województw w Polsce 
odznacza się niekorzystną sytuacją społeczno-ekonomiczną (tab. 1). Odnosi się 
to  między innymi do niskiego poziomu PKB per capita, który jest jednym 
z najniŜszych wśród wszystkich regionów kraju. Potwierdza to relatywnie niewielki 
udział województwa w tworzeniu produktu krajowego brutto w Polsce. Z kolei 
stale utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia oraz niskie kwalifikacje siły 
roboczej wskazują na względnie niewielką konkurencyjność lokalnego rynku pracy 
z pozostałymi regionami. 
 
Tabela 1.  Wybrane wskaźniki gospodarcze i społeczne Polski i województw pomorskiego oraz 
warmińsko-mazurskiego w 2009 roku 

    Obszar 
 

Wskaźnik  
Polska Województwo 

pomorskie 

Województwo 
warmińsko-
mazurskie 

PKB per capita (w PLN, Polska=100)     100       94,9       74,2 

Udział w PKB Polski (w %)     100         5,5         2,8 

Pracujący na 1000 mieszkańców     352     330     289 

Zatrudnieni według sektorów (w %) 
– Usługi 
– Przemysł 
– Rolnictwo 

 
      56,0 
      28,1 
      15,9 

 
      60,7 
      30,1 
        8,3 

 
      54,1 
      29,6 
      16,3 

Stopa bezrobocia (w %)       12,1       12,9       20,7 

Przeciętne wynagrodzenie (w PLN)   3101,74   3067,70   2605,95 

Dochód rozporządzalny (w PLN) 21076,00 20351,00 21762,00 

Źródło: Rocznik statystyczny województw 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010, s. 42-43, 68-69, 86, 89. 

 
Dodatkowym elementem moŜe być równieŜ określenie tzw. dostępności 

transportowej10 Warmii i Mazur, która utrzymuje się na poziomie poniŜej średniej 
unijnej. Analiza porównawcza z pozostałymi województwami w Polsce wskazuje, 
Ŝe region północno-wschodni jest jedynym tak nisko ocenionym. Pozostały obszar 
kraju, w tym województwo pomorskie, został zakwalifikowany na poziomie 
średnim. Konsekwencje tak niskiej dostępności transportowej mogą mieć daleko 
idące implikacje dla moŜliwości rozwoju gospodarczego poprzez brak napływu 
nowych inwestycji, co z kolei przełoŜyć by się mogło na wyŜsze zapotrzebowanie 
na siłę roboczą, spadek stopy bezrobocia i potencjalny wzrost jakości zasobów 
pracy. Skutkiem zwiększonych inwestycji mogłyby równieŜ okazać się zmiany  
w dochodach ludności. W województwie warmińsko-mazurskim przeciętne wyna-
grodzenie sięga 84% średniej krajowej, co jest najniŜszym wynikiem w kraju.  
Z kolei dochód rozporządzalny przypadający na jednego mieszkańca wyniósł 
21 762 PLN. W tej kategorii opisywany region zajmuje trzecie miejsce w Polsce11. 

                                                      
10 Stopień dostępności transportowej, określany w skali pięciostopniowej, liczony jest na podstawie 
pięciu wskaźników odnoszących się do potencjalnej dostępności kolejowej, drogowej, lotniczej oraz 
dostępności do rynku w mezo- i makroskali. 
11 Obliczenia własne na podstawie: Rocznik statystyczny województw 2010, Główny Urząd Statystyczny, 
Warszawa 2010, s. 69. Tak istotna dysproporcja pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem w relacji 
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Województwo pomorskie znajduje się w nieco lepszej kondycji społeczno-  
-gospodarczej w porównaniu z obszarem Warmii i Mazur. Wysoki wskaźnik PKB 
per capita w odniesieniu do wartości w Polsce oraz blisko dwukrotnie większy 
udział tego regionu w tworzeniu krajowego produktu niŜ województwa warmińsko-  
-mazurskiego wskazuje na korzystniejszy poziom rozwoju gospodarczego. Dodat-
kowe wielkości, takie jak stopa bezrobocia, potwierdzają równieŜ bardziej opty-
malne wykorzystanie potencjału zasobów pracy. Pomorze, biorąc pod uwagę liczbę 
pracujących w odniesieniu do wszystkich mieszkańców (łącznie z prowadzącymi 
gospodarstwa indywidualne), zajmuje 11 pozycję wśród wszystkich województw 
w porównaniu z ostatnim miejscem Warmii i Mazur. Pozytywne wnioski płyną 
takŜe z analizy struktury zatrudnienia województwa pomorskiego. Średnio większe 
zatrudnienie w sektorze usług i przemyśle oraz niski poziom zatrudnienia w rol-
nictwie są szczególnie istotne, kiedy bierze się pod uwagę znaczny udział usług  
w tworzeniu PKB oraz w rozwoju współczesnych gospodarek. Ponadto pod 
względem przeciętnych zarobków województwo pomorskie plasuje się na czwartym 
miejscu w Polsce, osiągając blisko 99% średniej krajowej.  
 
 
 
2. Czynniki demograficzne a lokalne rynki pracy 
 
 

W strategiach regionalnego rozwoju społeczno-ekonomicznego wiele miejsca 
poświęca się równieŜ uwarunkowaniom demograficznym. Będzie to zatem 
kolejnym potwierdzeniem ich wagi dla kształtowania relacji rynku pracy. Wśród 
kluczowych wielkości branych pod uwagę przy szacowaniu przyszłego wzrostu 
gospodarczego znajdują się w szczególności: wielkość populacji, poziom przyrostu 
naturalnego, tendencje migracyjne oraz stopień urbanizacji społeczeństwa. Dalszą 
kategorię czynników stanowią kwestie związane z oceną zmian w strukturze 
ludności, przede wszystkim z uwzględnieniem podziału według ekonomicznych 
grup wieku12.  

Zainteresowanie decydentów szczebla regionalnego, centralnego oraz na 
arenie międzynarodowej bieŜącymi i przyszłymi procesami demograficznymi, ich 
kierunkiem i dynamiką ma silne uzasadnienie z dwóch punktów widzenia. Zmiany 
ludnościowe mogą być traktowane po pierwsze jako jedna z kategorii źródeł 
kształtowania rynku pracy, a po drugie jako ścieŜka ograniczania negatywnych 
konsekwencji bieŜących i przyszłych problemów obserwowanych na tym rynku. 
ZaleŜności te zostaną scharakteryzowane poniŜej.  

                                                                                                                                       
do średniej krajowej a dochodem rozporządzalnym przypadającym na jednego mieszkańca wynika 
w znacznym stopniu z róŜnic w wysokości podatków oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i spo-
łeczne w poszczególnych regionach, na co ma równieŜ wpływ struktura zatrudnienia czy spoŜycie 
naturalne. Szerzej zob. Definicje, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl [dostęp 02.04.2011]. 
12 Por. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego..., s. 17. 
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2.1. Uwarunkowania demograficzne struktury zasobów pracy 
 

Tendencje populacyjne w wysokim stopniu warunkują funkcjonowanie 
rynków pracy, stanowiąc jedno ze źródeł zmian w funkcjonowaniu i kształtowaniu 
się relacji na nim zachodzących. Jak zostało to wykazane powyŜej, wiąŜe się to 
przede wszystkim z wielkością i strukturą wiekową ludności oraz ich dostępnością 
– o czym będzie świadczyć wskaźnik mobilności przestrzennej czy poziom 
migracji. O zbieŜności struktur demograficznych z wymaganiami rynku pracy 
będzie decydować równieŜ stabilność struktury wiekowej zasobów pracy. Mecha-
nizm tego typu uwarunkowania wynika z dostosowania systemów zarządzania 
zasobami ludzkimi w organizacji do danego charakteru zbiorowości pracowników. 
Dodatkowo programy instytucji rynku pracy, oparte na danych wyjściowych, 
działają w kierunku rozwiązania problemów rynku pracy w konkretnej zastanej 
sytuacji13. W momencie zmiany stanu wyjściowego konieczna jest kaŜdorazowa 
reorientacja przyjętych strategii. Jednak z uwagi na fakt, Ŝe mają one zazwyczaj 
charakter zmian długofalowych, a projektowane efekty są odłoŜone w czasie, 
kaŜde przekształcenie priorytetów moŜe negatywnie wpłynąć na skuteczność 
podejmowanych działań. Potwierdzeniem powyŜszego stwierdzenia są równieŜ 
zaniechania w kontynuacji lub przekształceniu strategii o podłoŜu politycznym. Ich 
podstawę stanowią zmiany w strukturach władzy, których programy i priorytety 
społeczno-gospodarcze nie pokrywają się z wcześniej przyjętymi rozwiązaniami. 

Kolejną rozpatrywaną kategorią w grupie tendencji demograficznych jako 
uwarunkowań rynku pracy jest poziom i kierunek wykształcenia społeczeństwa. 
Jest to źródło wielopłaszczyznowe. MoŜna je ująć w perspektywie stopnia 
dopasowania kwalifikacji podaŜy pracy do wymogów zgłaszanych przez popyt. 
WaŜnym aspektem w tym zakresie jest takŜe wykształcenie społeczeństwa jako 
składowa jego potencjału, analizowana wspólnie z wielkością, strukturą czy 
poziomem zdrowia populacji danego regionu. Optymalizacja w zakresie oceny 
potencjału zasobów pracy jest równieŜ istotna z punktu widzenia przyciąga  
nia nowych inwestycji do danego obszaru bądź rozwoju przedsiębiorczości14,  
co w sposób pośredni i bezpośredni przełoŜyć się moŜe między innymi na wzrost 
poziomu zatrudnienia, obniŜenie stopy bezrobocia, wyŜszy dochód rozporządzalny 
obywateli, wyŜszą konsumpcję oraz ogólny rozwój gospodarczy danego regionu 
czy państwa. W dalekosięŜnych rozwaŜaniach moŜna równieŜ wykazać, Ŝe 
omawiane zmiany przyczyniają się do polepszenia tzw. jakości Ŝycia, co z kolei 
moŜe prowadzić do napływu nowych mieszkańców i korzystnych zmian demo-
graficznych. 

                                                      
13 Przykładem moŜe być podejmowanie inicjatyw na rzecz zwiększenia zatrudnienia wśród mło-
dzieŜy.  
14 Oczywiście przy uwzględnieniu wszystkich dodatkowych czynników, mających wpływ na oma-
wiane zagadnienia.  
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2.2. Czynniki demograficzne w programach naprawczych 
 

Niekorzystna dla rozwoju regionalnego sytuacja rynku pracy skłania do 
poszukiwania ścieŜek ograniczania ich negatywnych konsekwencji. Przykładem 
takich rozwiązań jest przeciwdziałanie skutkom starzenia się społeczeństw 
w perspektywie rynku pracy i generalnie wzrostu gospodarczego. W opracowaniach 
unijnych moŜna odnaleźć między innymi tzw. podejście Trzech P15. Jego nazwa 
pochodzi od pierwszych liter trzech kategorii moŜliwych do podjęcia działań. 
Są to: populacja, produktywność i partycypacja16. Pomijając w tym miejscu przy-
czyny procesu starzenia się społeczeństw, moŜna wskazać na kilka podstawowych 
wniosków płynących z opisywanego podejścia. 

Pierwszą kategorię stanowią działania o charakterze populacyjnym, które mają 
na celu odwrócenie niekorzystnego kształtowania się struktury społeczeństwa przy 
jego podziale na osoby w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poproduk-
cyjnym. Wraz ze starzeniem się społeczeństw rośnie relatywny udział najstarszej 
grupy społeczeństwa przy malejącym znaczeniu liczebnym osób najmłodszych. 
Zjawisku takiemu towarzyszy równieŜ kurczenie się populacji w wieku produkcyj-
nym, co stanowi najbardziej istotny problem natury ludnościowej w odniesieniu do 
tworzenia wartości dodanej w gospodarce danego obszaru. Aby zatem zniwelować 
wymienione zakłócenia, naleŜy podjąć działania w kierunku uzupełnienia 
powstałych w ich konsekwencji niedoborów ilościowych i jakościowych rynku 
pracy. Najprostszym rozwiązaniem w tej kategorii byłby wzrost liczebny osób  
w wieku przedprodukcyjnym, zrealizowany poprzez zastosowanie rozwiązań  
z zakresu szeroko pojętej polityki pronatalistycznej i prorodzinnej. Osiągnięcie 
spodziewanych rezultatów jest moŜliwe w średnim i długim horyzoncie czasowym, 
natomiast optymalny sposób ich wprowadzenia nie został, jak dotąd, określony. 
Dzieje się tak za sprawą trudności w ekstrapolacji przyszłych zachowań społeczeń-
stwa, jak równieŜ dodatkowego pogorszenia się współczynnika obciąŜenia demo-
graficznego17 osobami w wieku nieprodukcyjnym. W tej samej grupie aktywności 
znajdują się równieŜ inicjatywy, których celem jest przyciągnięcie odpowiednich 
(wiekowo, liczebnie i kompetencyjnie) zasobów pracy spoza danego terenu. Mogą 
one przybrać kształt imigracji zarobkowej, co w krótkiej perspektywie czasu 
wpłynęłoby na wzrost liczby osób pracujących w gospodarce. RównieŜ to roz-
wiązanie charakteryzuje się ograniczeniami wynikającymi z niepewnych prognoz 
co do liczby migrantów, stałości ich pobytu, aktywności zawodowej, a takŜe 
załoŜeń postępowania przybyłej z nimi rodziny w kontekście uzupełniania braków 
rynku pracy. Mimo swoich barier, migracja została zaliczona do grona działań, 
które odgrywają niezaprzeczalną rolę w ograniczaniu negatywnych tendencji 
demograficznych rynku pracy. 

                                                      
15 Live Longer, Work Longer, Ageing and Employment Policies, Organization for Economic  
Co-operation and Development 2006, s. 25.  
16 Od angielskich pojęć: population, productivity, participation.  
17 Wskaźnik ten zostanie szerzej omówiony w dalszej części opracowania.  
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Drugą kategorię stanowią strategie z zakresu produktywności. Podstawą ich 
załoŜenia jest pogląd, w myśl którego kurczące się zasoby pracy mogą zostać 
uzupełnione poprzez wzrost produktywności aktywnej ekonomicznie części 
społeczeństwa. Tak pojmowana kompensacja skutków dla wzrostu gospodarczego, 
pomijając w tym miejscu kwestie marginalnej produktywności, ma niekorzystne 
skutki w odniesieniu do jednoczesnej konieczności wzrostu wynagrodzeń i wzrostu 
wydatków budŜetowych indeksowanych poziomem płac, np. świadczeń socjalnych 
czy emerytalnych. 

Zwiększenie poziomu partycypacji to kolejna grupa działań na rzecz 
ograniczenia negatywnych konsekwencji zmian demograficznych. W społeczeń-
stwie istnieje niewykorzystany potencjał w postaci osób, które pozostają poza 
grupą czynnych zasobów pracy. Ze względu na ich niską aktywność zawodową 
stanowią rezerwy, które mogłyby podjąć zatrudnienie. Jest to oparte na tzw. 
zdolności mobilizacyjnej18, czyli wartości obliczanej w odniesieniu do najwyŜszych 
międzynarodowych wskaźników aktywności zawodowej w zakresie bierności i 
stopy bezrobocia pomiędzy krajami. Z oceny dokonanej przez OECD jedno-
znacznie wynika, Ŝe osoby starsze stanowią potencjalnie najliczniejszą grupę w tej 
kategorii19. Liczne narzędzia moŜliwe do wykorzystania w tym zakresie dotyczą 
między innymi reformy systemów emerytalnych, zmiany postaw pracodawców  
i pracowników czy szeroko zakrojonych programów aktywizacyjnych.  

PowyŜsze rozwaŜania potwierdzają zatem, Ŝe uwarunkowania demograficzne 
traktowane są jako istotne źródło kształtowania rynku pracy, zarówno tego 
obserwowanego obecnie, jak i w perspektywie przyszłości. Dodatkowo procesy 
ludnościowe są wykorzystywane jako sposoby rozwiązywania problemów kurcze-
nia się i starzenia zasobów pracy. 
 
 
 
3. Charakterystyka zasobów pracy 
w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim 
 
 

Zarysowane powyŜej zaleŜności, odnoszące się do uwarunkowań kształto-
wania relacji i efektywnego funkcjonowania rynku pracy, pozwoliły na wyróŜnienie 
kilku podstawowych zjawisk waŜnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego 
                                                      
18 Zdolności mobilizacyjne zasobów pracy definiowane są jako róŜnica w stopie bierności ekono-
micznej danego kraju w porównaniu z poziomem wartości tego wskaźnika dla kraju, który został 
sklasyfikowany jako trzeci pod względem największej aktywności badanej grupy spośród państw 
OECD. Dodatkowo uwzględnia się nadwyŜkę stopy bezrobocia ponad wartość referencyjną 5%. 
P. Whiteford, Increasing Employment Among Older Workers: Social Security Reform in OECD 
Countries – A Survey and Assessment, [w:] Ageing and the labour market: Issues and solutions. 
Or Are There?, red. H. Emanuel, International Series on Social Security, no. 12, Intersentia, Antwerp 
– Oxford 2006, s. 19. 
19 Szerzej: ibidem, s. 17-18. Na konieczność zwiększenia stopy partycypacji jako hamulca spadku 
liczebnego podaŜy pracy zwraca się równieŜ uwagę m.in. w: World Economic Outlook 2004. The Global 
Demographic Transition, International Monetary Fund, Washington DC 2004, s. 155.  
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regionu poprzez poprawę sytuacji na lokalnych rynkach pracy. W pierwszej 
kolejności omówione zostaną zagadnienia analizujące wielkość populacji w ogóle 
oraz zasoby pracy w szczególności. 
 
 
3.1. Charakterystyka wielkości ludność ogółem 
 

Liczba mieszkańców województwa pomorskiego w 2010 roku wyniosła 
2235,5 tys. osób20, dając tym samym siódme miejsce w rankingu województw pod 
względem wielkości społeczeństwa. Według tej kategorii województwo warmińsko-  
-mazurskie jest znacznie mniejsze. 1427,6 tys. mieszkańców daje mu dwunastą 
lokatę w Polsce. Warto zauwaŜyć, Ŝe województwo pomorskie odznacza się od 
dłuŜszego czasu największym dodatnim tempem wzrostu liczby ludności wśród 
wszystkich województw, ze średniorocznym tempem przyrostu w 2010 roku około 
0,4%. Analogicznie wskaźnik ten dla Warmii i Mazur wyniósł 0,03%. Omawiany 
trend jest charakterystyczny, średnio rzecz biorąc, dla całej Polski21. 

Województwo pomorskie stanowi blisko 6% całej powierzchni Polski, z kolei 
czwarte co do wielkości województwo warmińsko-mazurskie to 7,7% obszaru 
kraju. Na podstawie zajmowanej powierzchni i liczby ludności moŜna dodatkowo 
wyznaczyć wskaźnik gęstości zaludnienia na poszczególnych obszarach. W regio-
nie pomorskim przypadają 122 osoby na 1 km2, co stanowi dokładne odzwier-
ciedlenie średniej krajowej. Analizując poprzednie wartości dla województwa 
warmińsko-mazurskiego, nie stanowi zaskoczenia fakt ponad dwukrotnie mniej-
szego zagęszczenia populacji. 59 osób na 1 km2 stanowi najmniejszy poziom  
na równi z Podlasiem22. Ponadto naleŜy podkreślić, Ŝe dla miast współczynnik 
gęstości zaludnienia jest kilkukrotnie wyŜszy i wynosi dla Polski 1088 osób na 
1 km2, natomiast dla wsi znacznie niŜszy – 5 osób na 1 km2. Odnosi się to  
w szczególności do duŜych aglomeracji miejskich. Na 17 miast powyŜej 200 tys. 
mieszkańców w Polsce dwa przypadają na województwo pomorskie. Z kolei  
w województwie warmińsko-mazurskim miasta nie przekroczyły wartości granicz-
nej, choć generalnie na obszarze tym jest o 7 miast więcej niŜ w województwie 
pomorskim (49 do 42 miast). Są to miasta mniej zaludnione, co moŜna wykazać za 
pomocą mediany wielkości miast, która wypada w województwie pomorskim dla 
liczby ludności pomiędzy10 a 20 tys., natomiast dla Warmii i Mazur pomiędzy 5  
a 10 tys. mieszkańców23. 

Bezpośrednio z powyŜszym wskaźnikiem łączy się kolejny, mający istotne 
znaczenie dla kształtowania się relacji rynku pracy. Jest to wskaźnik urbanizacji 
społeczeństwa, który określa udział osób zamieszkujących na terenach miejskich 
                                                      
20 Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2010 r., Główny Urząd 
Statystyczny, Warszawa 2010, s. 12. 
21 Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000–2010, Główny Urząd 
Statystyczny, www.stat.gov.pl [dostęp 04.02.2011]. 
22 Obliczenia własne na podstawie: Rocznik demograficzny 2010, Główny Urząd Statystyczny, 
Warszawa 2010, s. 78. 
23 Obliczenia własne na podstawie: ibidem, s. 84. 
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w populacji ogółem danego obszaru. Województwo pomorskie odznacza się stosun-
kowo wysokim poziomem skupienia, z ludnością zamieszkałą w miastach w około 
66%24. Analogicznie, współczynnik ten dla całego kraju wyniósł około 61%, a dla 
województwa warmińsko-mazurskiego niespełna 60% ludności ogółem25. 

Kolejnym obszarem analizy jest ujęcie badanych zjawisk w perspektywie 
dynamicznej. Najbardziej interesujące, z punktu widzenia celów niniejszego opraco-
wania, są prognozy zmian liczby ludności26, które potwierdzają dotychczasowe 
spostrzeŜenia. Do roku 2020 w województwie pomorskim szacowany jest rozrost 
społeczeństwa o 2,4%. W dłuŜszej perspektywie najwyŜszy poziom liczby ludności 
ma zostać odnotowany około roku 2025, po czym prognozowany jest spadek, który 
w roku 2035 ma spowodować powrót liczby ludności do wartości z roku 2015 
(2262,8 tys.). Z kolei dla Warmii i Mazur, mimo jednorazowego wyniku dodat-
niego dla przyrostu naturalnego, obserwowana w dłuŜszym okresie niekorzystna 
tendencja spadku liczby ludności będzie w dalszym ciągu się utrzymywać, 
osiągając w najbliŜszych 25 latach wielkość o 8% mniejszą, przy stałym wzroście 
dynamiki spadku27. RóŜnice w kierunku i dynamice rozwoju ludności pomiędzy 
wartościami szacowanymi dla obu województw są zazwyczaj tłumaczone czyn-
nikami społeczno-ekonomicznymi, mającymi wpływ na płodność, umieralność 
i przepływy migracyjne. 

Uwzględnienie danych charakteryzujących ruchy migracyjne przynosi wiele 
cennych spostrzeŜeń. Generalnie rzecz biorąc, społeczeństwo województwa 
warmińsko-mazurskiego jest mniej mobilne niŜ pomorskiego. Wskazują na to 
wielkości zarówno migracji wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Przy migracji 
wewnętrznej na Pomorzu na poziomie 29,5 tys. osób napływowych oraz o około 
2,5 tys. mniej emigrantów odnotowywane jest dodatnie saldo, a przewagę liczebną 
emigrantów stanowią kobiety28. Odwrotnie kształtują się proporcje ludności napły-
wowej oraz odpływowej w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego. 
Proporcja 15 491 osób do 18 205 wskazuje na około dwuipółtysięczne ujemne 
saldo, choć równieŜ w tym przypadku częściej migrują kobiety. Z Pomorza na 
pobyt stały za granicą wyemigrowało w roku 2009 około 1250 osób, z kolei 
przybyły 1453 osoby, co ponownie wskazuje na saldo dodatnie. Dla Warmii 
i Mazur analogiczne wartości to 744 i 674 osób. Generalnie wyŜszą skłonnością  
do migracji, zarówno wewnętrznych, jak i zagranicznych, odznaczają się osoby 
młodsze z grupy mobilnego wieku produkcyjnego29. Prognozy ruchów migracyj-
nych do roku 2020 wskazują na tendencję spadkową migracji wewnętrznych 
zarówno w Polsce ogółem, jak i w dwóch analizowanych województwach oraz 
wzrost intensywności zagranicznych ruchów ludnościowych dla wszystkich trzech 

                                                      
24 Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie pomorskim w 2009 r., Urząd Statystyczny 
w Gdańsku, Gdańsk 2010, s. 19. 
25 Obliczenia własne na podstawie: Rocznik demograficzny…, s. 78. 
26 BieŜące statystyki dotyczące prognoz obejmują swoim zasięgiem okres do 2035 roku. 
27 Obliczenia własne na podstawie: Prognoza ludności na lata 2008–2035, Główny Urząd Statys-
tyczny, Warszawa 2009, s. 191; Rocznik demograficzny..., s. 234. 
28 Większa mobilność kobiet jest charakterystyczna równieŜ dla Polski.  
29 Rocznik demograficzny..., s. 408, 416, 437, 440-441. 
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obszarów. Jednocześnie prognozowane jest utrzymanie się dotychczasowych 
trendów w odniesieniu do dodatnich sald migracji w województwie pomorskim 
oraz ujemnych wartości dla Warmii i Mazur30. 
 
 
3.2. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku 
 

Funkcjonowanie lokalnych rynków pracy w sposób istotny jest uwarunko-
wane bieŜącą i przyszłą wielkością zasobów pracy, ze szczególnym uwzględnie-
niem jej aktywności ekonomicznej. Analizę taką naleŜy zatem rozpocząć od 
podziału osób na grupy w wieku przedprodukcyjnym (0–17 lat), produkcyjnym 
(18–59/64 lat31) i poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej). ZaleŜności te zostały 
zobrazowane na rys. 1. 
 

       
        a) województwo pomorskie   b) województwo warmińsko-mazurskie 
 
Rys. 1.  Prognoza struktury ludności według ekonomicznych grup wieku w województwach pomorskim 

i warmińsko-mazurskim do roku 2035 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Prognoza ludności na lata 2008–2035, Główny Urząd Statystyczny, 

Warszawa 2009, s. 241. 
 

Prognozy rosnącego udziału osób w wieku poprodukcyjnym w pomorskiej  
i warmińsko-mazurskiej populacji wskazują na przyspieszenie procesu starzenia się 
społeczeństwa. Analiza porównawcza obu województw dowodzi większej dyna-
miki negatywnych zmian na Warmii i Mazurach. Obecnie struktura ludności według 
ekonomicznych grup wieku jest bardziej korzystna dla województwa warmińsko-  
-mazurskiego, jednak intensywność procesów ludnościowych doprowadzi w oma-
wianym okresie do znacznego pogorszenia się struktury, głównie poprzez spadek 
liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym oraz blisko dwu-
krotny wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym (z 14,8% w roku 2010 do 
26,3% w roku 2035).  
                                                      
30 Prognoza ludności…, s. 79-81.  
31 Zapis taki pokazuje róŜnice w wieku produkcyjnym kobiet i męŜczyzn, który wynika z ustawowego 
oficjalnego wieku emerytalnego i wynosi odpowiednio 18–59 lat dla kobiet i 18–64 dla męŜczyzn. 
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Wskaźnikiem charakteryzującym wyŜej opisywaną relację moŜe być współ-
czynnik obciąŜenia demograficznego, czyli liczba osób w wieku poprodukcyjnym 
przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym. Obecnie w województwie 
pomorskim wskaźnik ten kształtuje się na poziomie około 24, a w województwie 
warmińsko-mazurskim stanowi 23 osoby. Potocznie wielkość tę moŜna interpre-
tować jako sytuację, w której jedna osoba w wieku poprodukcyjnym przypada  
w przybliŜeniu na około 4 osoby pracujące. W rzeczywistości proporcje te są 
znacznie mniej korzystne ze względu na średnio niski poziom aktywności 
zawodowej w poszczególnych grupach wiekowych, co przekłada się na niski 
udział osób wykonujących pracę w ogólnej grupie ludności w wieku produkcyj-
nym. W Polsce ogółem współczynnik obciąŜenia demograficznego jest nieco 
wyŜszy (26). W przyszłości dynamiczne zmiany zrównają omawiany wskaźnik dla 
Warmii i Mazur ze średnim poziomem dla Polski na pułapie 46 osób w wieku 
poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. Województwo pomorskie 
ze współczynnikiem obciąŜenia demograficznego na poziomie 43 pozostanie 
relatywnie najmłodszym regionem Polski, głównie ze względu na obserwowaną 
liczną grupę populacji w wieku przedprodukcyjnym32.  

Potwierdzeniem wniosków płynących z prognoz udziału poszczególnych grup 
wiekowych jest mediana wieku ludności. Województwo pomorskie nadal pozosta-
nie w grupie najmłodszych demograficznie obszarów w Polsce z medianą wieku na 
poziomie 46,1 lat33. Dla województwa warmińsko-mazurskiego szacunki wskazują 
na osiągnięcie wartości o rok większych. Średnie wartości dla Polski odnotowy-
wane będą na poziomie 47,9 lat. Oznacza to, Ŝe w 2035 roku ponad połowę 
społeczeństwa będą stanowiły osoby w niemobilnym34 wieku produkcyjnym oraz 
w wieku poprodukcyjnym35. Rosnący udział osób w wieku niemobilnym będzie 
w województwie pomorskim obserwowany w dłuŜszej perspektywie po roku 2020. 
Obecnie proporcja ta kształtuje się na poziomie 62,8%  w wieku mobilnym do 
37,2% w wieku niemobilnym. Natomiast w roku 2035 wyniesie 54% i 46%. 
BieŜące wielkości dla województwa warmińsko-mazurskiego są niemal identyczne 
ze wskazaniami dla Pomorza, natomiast w perspektywie najbliŜszych 25 lat 
szybsze tempo starzenia się zasobów pracy spowoduje nieco mniej korzystne 
relacje na poziomie 53,2% do 46,8%36. 
 
 
3.3. Wskaźniki uzupełniające demograficzną charakterystykę województw 
 

Dopełnieniem powyŜszej charakterystyki zasobów pracy w omawianych 
województwach są wielkości obrazujące strukturę osób w wieku produkcyjnym  
z podziałem na płeć oraz ogólne wykształcenie społeczeństwa. Jest to istotne 

                                                      
32 Prognoza ludności…, s. 311-312. 
33 Wzrost o około 10 lat w stosunku do roku 2010. 
34 Wartością graniczną pomiędzy wiekiem mobilnym i niemobilnym jest 45 rok Ŝycia.  
35 Prognoza ludności…, s. 317. 
36 Ibidem, s. 187, 264. 
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w odniesieniu do kształtowania relacji rynku pracy przy uwzględnieniu aktywności 
zawodowej poszczególnych grup społeczeństwa. Przykładem moŜe być tutaj 
malejąca aktywność ekonomiczna i zawodowa osób wraz z przechodzeniem do 
coraz starszych grup wiekowych. Jest to szczególnie widoczne dla grupy osób 
w  wieku 55+. W województwie pomorskim w 2009 roku wskaźnik zatrudnienia 
tych osób wyniósł 21,3%, przy 63,2% dla populacji w wieku produkcyjnym 
ogółem37. Generalnie niŜsze wskaźniki odnotowywane są równieŜ dla kobiet oraz 
dla osób z niskimi kwalifikacjami. Osoby z wykształceniem wyŜszym na Pomorzu 
odznaczają się najwyŜszym poziomem aktywności ekonomicznej (78,8%), przy 
około 53% dla osób z wykształceniem średnim ogólnym oraz niespełna 19% dla 
wykształconych na poziomie gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podsta-
wowym. Analogicznie te wartości w województwie warmińsko-mazurskim to: 
80,3%, 42,7%, 23,5%38. Stąd teŜ konieczność bliŜszej diagnozy zasobów pracy 
według wskazanych klasyfikacji. 

Przekrój społeczeństwa według udziału kobiet i męŜczyzn w populacji 
wskazuje na generalną liczebną przewagę pierwszej grupy. Na 100 męŜczyzn  
w województwie pomorskim przypada blisko 106 kobiet, natomiast dla Warmii  
i Mazur to relacja na poziomie 105,2 kobiet na 100 męŜczyzn. Analogicznie,  
w całym kraju relacja ta waha się między 100 a 107, przy czym wskaźnik 
feminizacji jest średnio wyŜszy dla mieszkańców miast (ponad 111 kobiet na 100 
męŜczyzn)39. Omawiana przewaga wynika głównie z dysproporcji występującej  
w grupie osób w wieku powyŜej 45 roku Ŝycia, gdyŜ kobiety, ze względu na 
dłuŜsze przeciętne trwanie Ŝycia mają dominujący udział. Dysproporcja ta rośnie 
wraz z wiekiem. Na Pomorzu punkt graniczny występuje w wieku 45–49 lat, kiedy 
po raz pierwszy odnotowywana jest przewaga liczebna kobiet. Osiąga ona poziom 
294 kobiet na 100 męŜczyzn w najstarszej grupie wiekowej, czyli wśród osób  
w wieku 85 lat i więcej. Z kolei w województwie warmińsko-mazurskim opisy-
wana przewaga następuje wcześniej, juŜ dla osób w wieku 40–44 lata z jedno-
czesną mniejszą dynamiką, prowadzącą do relacji 283 kobiety w wieku 85+ na  
100 męŜczyzn40. Współczynnik feminizacji jest wyŜszy w odniesieniu do miast  
(w Polsce około 111,4 kobiety na 100 męŜczyzn) niŜ w przypadku wsi – 101,141.  

Uwzględniając podział społeczeństwa ze względu na poziom wykształ-
cenia,  naleŜy podkreślić kilka aspektów. Pierwszym z nich jest udział osób 
z  wykształceniem wyŜszym. W Polsce wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 
około 18,2%. W województwie pomorskim jest nieco niŜszy – ponad 17%. Osoby 

                                                      
37 Dla Warmii i Mazur to 17,9% i 61,7% dla osób w wieku produkcyjnym ogółem. Aktywność 
ekonomiczna ludności, Urząd Statystyczny w Gdańsku, www.stat.gov.pl/stat [dostęp 08.02.2011]; 
Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według wieku oraz poziomu wykształcenia 
w IV kwartale 2009 r., Urząd Statystyczny w Olsztynie, www.stat.gov.pl/olsz [dostęp 02.04.2011]. 
38 Aktywność ekonomiczna ludności, Urząd..., Aktywność ekonomiczna ludności w wieku…, Wyjątek 
stanowi przeciętnie wyŜsza aktywność zawodowa osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym 
w porównaniu ze średnim ogólnokształcącym.  
39 Rocznik demograficzny…, s. 78. 
40 Obliczenia własne na podstawie: Ludność. Stan…, s. 31. 
41 Prognoza ludności…, s. 326-327. 
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z wykształceniem policealnym i średnim na Pomorzu to blisko 36% społeczeństwa, 
natomiast wykształcenie zawodowe zasadnicze posiada 24% społeczeństwa. 
Z kolei w województwie warmińsko-mazurskim osoby legitymujące się wykształ-
ceniem wyŜszym stanowią 16,3% populacji, policealnym i średnim – 30,8%, 
zasadniczym zawodowym – 23,9%. Analogicznie wartości dla Polski dla dwóch 
ostatnich grup to: 33,6% oraz 22,1% populacji. Blisko co trzeci mieszkaniec 
Warmii i Mazur posiada wykształcenie gimnazjalne lub niŜsze. Dla porównania na 
Pomorzu dotyczy to co czwartej osoby. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe poziom wykształ-
cenia społeczeństwa stale rośnie, kobiety są średnio lepiej wykształcone od 
męŜczyzn, a najwyŜsze wartości osiągane są na obszarach miejskich42. 
 
 
 
Podsumowanie 
 
 

Wyniki zawartej w niniejszym opracowaniu analizy pozwolą na wyciągnięcie 
kilku wniosków odnoszących się do związku pomiędzy zachodzącymi procesami 
demograficznymi oraz kształtem i sprawnością funkcjonowania lokalnych rynków 
pracy. Zmiany ludnościowe traktowane są przede wszystkim jako czynnik 
wpływający na kształtowanie się relacji rynków pracy, ale takŜe jako jedna ze 
ścieŜek naprawczych bieŜących oraz przyszłych obserwowanych problemów. 
NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe w tym drugim ujęciu waŜna jest zarówno konse-
kwencja działań, jak i równoczesne współdziałanie innych aktywności, szczególnie 
z zakresu wzrostu partycypacji grup defaworyzowanych oraz zwiększenia poziomu 
produktywności zasobów pracy. 

Porównując analizowane województwa, moŜna stwierdzić, Ŝe w bardziej 
korzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej znajduje się Pomorze. Region naj-
młodszy demograficznie, o przewidywanej stosunkowo niskiej dynamice zmian 
odznacza się dodatkowo wysokim poziomem urbanizacji, lepszym wykształceniem 
mieszkańców oraz korzystną strukturą zatrudnienia z uwzględnieniem sektorów 
gospodarki. W konsekwencji prowadzi to do lepszej alokacji zasobów pracy oraz 
większej mobilności zawodowej i przestrzennej ludności, co z kolei wpływa na 
bardziej optymalne wykorzystanie potencjału społeczeństwa i rozwój całego 
regionu. 

Województwo warmińsko-mazurskie stoi przed większymi wyzwaniami rynku 
pracy ze względu na mniejszą gęstość zaludnienia i niski poziom urbanizacji 
ludności. Przekłada się to na niŜsze wykształcenie, co przy uwzględnieniu niskiego 
poziomu dostępności transportowej stanowi istotne utrudnienie w przyciągnięciu 
nowych inwestycji o charakterze gospodarczym. Prognozowana znaczna dynamika 
procesu starzenia się społeczeństwa Warmii i Mazur będzie dodatkowym czyn-
nikiem utrudniającym usprawnienie funkcjonowania lokalnego rynku pracy. 
                                                      
42 Obliczenia własne na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności, Urząd…, Rocznik demogra-
ficzny..., s. 157; Aktywność ekonomiczna ludności w wieku… 



54 Ekonomia 

 

Jednak samo dostrzeŜenie opisywanych wyzwań w lokalnych strategiach 
rozwoju społeczno-gospodarczego naleŜy ocenić pozytywnie. Kluczowe problemy 
demograficzne mają swoje odzwierciedlenie w priorytetach działań instytucji 
publicznych, a konsekwencje są rozpatrywane w szerszej skali. Przykładem moŜe 
być wyraźne odniesienie w polityce województwa warmińsko-mazurskiego do 
konieczności ograniczenia stopy bezrobocia wśród osób młodych. Jakkolwiek 
problem ten stanowi istotne wyzwanie dla współczesnych relacji społeczno-gospo-
darczych, w przypadku Warmii i Mazur odkrywa jeszcze jedną zaleŜność. Młodsze 
grupy wiekowe dominują wśród migrantów. Przy ujemnym saldzie migracji 
wewnętrznych i zewnętrznych województwo warmińsko-mazurskie bezpośrednio 
wpływa na wyrównanie tego niekorzystnego bilansu, równieŜ poprzez zmniej-
szenie stopy bezrobocia osób młodych, co stanowi jedną z kluczowych przyczyn 
imigracji zarobkowej. Ocena skuteczności przyjętych i realizowanych strategii jest 
niezmiernie trudna, między innymi ze względu na dłuŜszą perspektywę czasu 
konieczną do zaobserwowania osiągniętych rezultatów. Jedną z takich okazji będą 
wyniki tegorocznego Narodowego Spisu Ludności, które dostarczą bogaty materiał 
badawczy dla dalszej analizy zaleŜności między trendami demograficznymi 
a relacjami rynku pracy. 
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Ewa Patra 

 

SYTUACJA  MŁODZIEśY  NA  RYNKACH  PRACY 
KRAJÓW  UNII  EUROPEJSKIEJ 

Celem artykułu jest krótka charakterystyka sytuacji młodych osób na rynkach pracy w krajach Unii 
Europejskiej. Przeanalizowano wartości podstawowych wskaźników, które ją determinują. Szczegółowo 
omówione zostały współczynnik aktywności zawodowej młodych Europejczyków, stopa bezrobocia 
i związany z nimi wskaźnik zatrudnienia. Prześledzono wpływ wieku, płci czy poziomu wykształcenia 
badanych na ich wartości i sytuację na rynkach pracy. Choć są one zróŜnicowane, to potwierdzają 
załoŜenie, Ŝe młodzi uczestnicy europejskich rynków pracy borykają się z wieloma problemami,  
a proces przechodzenia od etapu edukacji do etapu zatrudnienia jest długi i złoŜony. Jego ułatwieniu 
ma słuŜyć strategia przyjęta przez Komisję Europejską – Inwestowanie w młodzieŜ i mobilizowanie jej 
do działania, na podstawie której został opracowany Europejski pakt na rzecz młodzieŜy. 
 
 
 

Wprowadzenie 
 
 

Przystępując do analizy sytuacji ludzi młodych1 na rynkach pracy w krajach 
Unii Europejskiej, naleŜy podkreślić, Ŝe grupa ta jest niejednorodna. Jest ona 
zróŜnicowana pod względem wieku, poziomu wykształcenia czy faktu konty-
nuowania nauki. Część osób aktywizuje się na rynku pracy po raz pierwszy 
w  ramach praktyk szkolnych, część wkracza po ukończeniu ustawowego wieku 
edukacji szkolnej, kończąc naukę na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub 
szkoły średniej. Jeszcze inni kontynuują ją na kolejnych szczeblach edukacji, 
stopniowo wchodząc na rynek pracy po ukończeniu określonego typu szkoły.  

Pomimo Ŝe pokolenie młodych Europejczyków jest prawdopodobnie najlepiej 
wykształconym, najbardziej technicznie zaawansowanym i mobilnym z dotychcza-
sowych pokoleń, to charakteryzuje się poziomem bezrobocia przeciętnie dwa razy 
wyŜszym niŜ ogół osób aktywnych zawodowo. Co więcej, młodzi ludzie są często 
zatrudniani na stanowiskach tymczasowych, niewymagających kwalifikacji i słabo 
opłacanych. Bezrobocie w tej grupie jest często wynikiem braku umiejętności lub 
ich niedopasowania do potrzeb rynków pracy.  

Europejskie wytyczne w zakresie zatrudniania młodych osób obejmują wiele 
istotnych wskazówek, podkreślają konieczność zwiększenia wysiłków na rzecz 
tworzenia ścieŜek zatrudnienia dla tej grupy oraz zmniejszenia panującego wśród 
niej bezrobocia. Promowanie dostępu do rynku pracy jest priorytetem wielu stra-

                                                      
1 Zbiorowość ludzi młodych zdefiniowana jest tu jako grupa osób w wieku 15–29 lat. 
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tegii, w tym strategii lizbońskiej, strategii mówiącej o inwestowaniu w młodzieŜ 
i mobilizowaniu jej do działania czy Europejskiego paktu na rzecz młodzieŜy. 

Obszary, na które kładzie się w nich nacisk, to przede wszystkim: ocena 
dotychczasowej polityki dotyczącej młodzieŜy, współpraca na poziomie Unii 
Europejskiej (integracja społeczna i zawodowa), inwestowanie w młodzieŜ (akty-
wowanie większych zasobów, aby rozwijać te obszary, które dotyczą codziennego 
Ŝycia ludzi młodych i poprawiają jego jakość), mobilizowanie jej do działania 
(promowanie potencjału młodych ludzi). Równie waŜna, o ile nie najwaŜniejsza, 
jest poprawa jakości edukacji, która ma się przyczynić do wzrostu zatrudnienia 
(zwiększanie i poprawa inwestycji w zakresie rozwijania umiejętności potrzebnych 
w miejscu pracy, na które istnieje zapotrzebowanie na rynkach pracy, zarówno 
w krótszej, jak i dłuŜszej perspektywie) oraz stymulowanie kreatywności, przedsię-
biorczości, uczestnictwa i włączenia społecznego2.  

Istotne jest nie tylko tworzenie strategii, ale przede wszystkim zapewnienie 
skutecznej jej realizacji i efektywnego wykorzystywania środków Unii Europej-
skiej przeznaczonych na promowanie zatrudniania młodzieŜy. Powinno być to 
priorytetem, tym bardziej Ŝe z uwagi na wpływ kryzysu finansowego i gospo-
darczego na rynki pracy przeciwdziałanie bezrobociu młodych ludzi jest jeszcze 
pilniejszym zadaniem, zarówno w krótko-, jak i długoterminowej perspektywie. 
 
 
 
1. Współczynnik aktywności zawodowej 
i stopa bezrobocia młodzieŜy na rynkach pracy 
w krajach Unii Europejskiej 
 
 

W 2007 roku3 współczynnik aktywności zawodowej (pracujący i bezrobotni) 
młodych obywateli Unii Europejskiej w wieku 15–29 lat był na zbliŜonym 
poziomie we wszystkich 27 krajach. Jego średnia wartość wynosiła 58%, a kraje,  
w których nie osiągnął 50%, to: Bułgaria i Litwa (43%), Węgry (44%), Włochy  
i Rumunia (45%) oraz Luksemburg (47%). Krajami o najwyŜszym współczynniku 
aktywności ekonomicznej młodych ludzi były natomiast: Holandia (78%), Dania 
(77%), Austria (69%) i Wielka Brytania (69%)4. 

                                                      
2 Inne obszary to: zdrowie, sport oraz wolontariat. Szerzej w: Komunikat Komisji Europejskiej, Parla-
mentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, 
Inwestowanie w młodzieŜ i mobilizowanie jej do działania – strategia UE na rzecz młodzieŜy; 
Odnowiona otwarta metoda koordynacji na potrzeby wyzwań i moŜliwości stojących przed młodzieŜą, 
Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2009, s. 2-17. 
3 Artykuł jest analizą fragmentu pierwszego raportu nawiązującego do strategii Komisji Europejskiej 
– Inwestowanie w młodzieŜ i mobilizowanie jej do działania, który został opublikowany w kwietniu 
2009 roku i zawiera kompleksową analizę sytuacji młodych obywateli Unii Europejskiej na poszcze-
gólnych rynkach pracy w 2007 roku. 
4 Dla Polski wielkość ta w 2007 roku wynosiła 50%. Podobne wartości współczynnika zanotowały 
takŜe Czechy (50%), Słowacja (51%) i Grecja (52%). Youth in Europe. A statistical portrait, Eurostat, 
European Communities, Luksemburg 2009, s. 105.  
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Wartości współczynnika ulegają większemu zróŜnicowaniu, gdy zbiorowość 
ludzi młodych podzieli się na dwie grupy wiekowe: 15–24 lata oraz 25–29 lat. 
W pierwszym przedziale wartość współczynnika aktywności zawodowej była 
niŜsza. Oznacza to, Ŝe znaczna część młodych Europejczyków kontynuuje naukę 
i nie łączy jej z pracą. W tej grupie największą aktywnością na rynku pracy charak-
teryzowali się obywatele: Holandii i Danii (71%), co tłumaczy się systemem 
edukacji kładącym nacisk na odbywanie praktyk i staŜy zawodowych, oraz Austrii 
(60%) i Wielkiej Brytanii (59%). NajniŜsze wartości odnotowały: Węgry (26%), 
Luksemburg (27%), Litwa (28%) i Bułgaria (29,5%). W kategorii wiekowej 25–29 
lat dla większości krajów Unii Europejskiej wartość współczynnika przekroczyła 
80%, osiągając maksimum w Holandii (90%). Wartości poniŜej średniej wystąpiły 
na Węgrzech i w Bułgarii (78%), w Rumunii (77%) i we Włoszech (72%)5 – tak 
niską wartość dla Włoszech tłumaczy się między innymi czasem poświęcanym na 
zdobywanie wykształcenia6. 

Kolejnym kryterium zróŜnicowania współczynnika aktywności ekonomicznej 
osób w wieku 15–29 lat jest płeć. W 2007 roku więcej niŜ połowa młodych 
męŜczyzn była aktywna na rynkach pracy, podczas gdy sytuacja młodych kobiet 
była bardziej zróŜnicowana. Najaktywniejsze okazały się obywatelki Danii  
i Holandii (ponad 70%), najmniej aktywne obywatelki Węgier (39%). Ogólna 
partycypacja młodych kobiet w rynkach pracy była niŜsza niŜ męŜczyzn, na co  
w znacznej mierze wpływały szeroko rozumiane obowiązki domowe, w tym 
opieka nad dziećmi7. 

Nie bez znaczenia dla aktywności ekonomicznej młodych ludzi był takŜe 
poziom ich wykształcenia. Ogólna tendencja w UE pokazuje, Ŝe im wyŜszy poziom 
wykształcenia, tym wyŜszy poziom aktywności ekonomicznej8 (z wyjątkiem 

                                                      
5 W 2009 roku Włosi w wieku 15–24 lata stanowili 7%, a w wieku 25–29 lat 23% ludności aktywnej 
zawodowo. Zgodnie z danymi Eurostatu w 2008 roku Włochy charakteryzowały się najniŜszym 
udziałem ludzi w wieku 15–24 lata i najwyŜszym udziałem ludzi w wieku powyŜej 80 lat w ogóle 
populacji. Wartości te wynosiły odpowiednio 10,2% (średnia UE 12,5%) i 5,5% (średnia UE 4,3%). 
Szerzej zob. I giovani in Italia, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Segretariato Generale, 
Roma 2010, s. 6, www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/occupazione/ [dostęp 22.03.2011]. W prze-
ciwieństwie do Włoch, krajem o najwyŜszym udziale ludzi w wieku 15–24 lata i najniŜszym powyŜej 
80 lat była Irlandia (14,1% i 2,7%), Measuring Ireland’s Progress 2009, Central Statistics Office, 
Dublin 2010, s. 57.  
6 12,5% Włochów w wieku 25–34 lata i 41% w wieku 15–24 lata tłumaczyło swą bierność na rynku 
pracy kontynuowaniem nauki, dla młodych Włoszek wielkości te wynosiły: 13,8% oraz 44,1%: 
I giovani in Italia..., s. 16. Współczynnik aktywności ekonomicznej dla wszystkich krajów Unii Euro-
pejskiej wynosił odpowiednio: 44% dla Europejczyków w wieku 15–24 lata i 83% dla tych w wieku 
25–29 lat. Youth in Europe…, s. 106. 
7 O ile główną przyczyną bierności zawodowej młodych męŜczyzn była nauka, o tyle w przypadku 
młodych kobiet był to czynnik dominujący do 24 roku Ŝycia. 
8 W Polsce w drugim kwartale 2009 roku wskaźnik zatrudnienia dla osób uczących się w szkołach 
wyŜszych wynosił 40,8%. Najczęściej naukę z pracą łączyły osoby, które juŜ uzyskały tytuł magistra 
– słuchacze studiów podyplomowych (93,8%) oraz studiów doktoranckich (56,0%). Znaczącą 
większość – 83,3% ogółu młodych osób pracujących i jednocześnie uczących się stanowili słuchacze 
szkół wieczorowych i zaocznych. Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 roku, 
Główny Urząd Statystyczny, Departament Pracy, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2010, 
s. 23. 
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Hiszpanii, Włoszech, Cypru, Luksemburga i Portugalii). Aktywność ekonomiczna 
osób z niŜszym wykształceniem nie przekroczyła 60% w Bułgarii, na Węgrzech  
i Słowacji, a osób z wykształceniem wyŜszym kształtowała się na poziomie od 
69% we Włoszech do 96% w Holandii. We wszystkich krajach Unii Europejskiej, 
z wyjątkiem Portugalii, poziom aktywności zawodowej kobiet był dodatnio 
skorelowany z ich poziomem wykształcenia, co nie było juŜ tak jednoznaczne  
w przypadku męŜczyzn. Nie zmienia to jednak faktu, Ŝe niezaleŜnie od poziomu 
wykształcenia wartości współczynnika były wyŜsze w większości krajów dla 
męŜczyzn niŜ kobiet. Omawiane zaleŜności przedstawia tabela 1. 
 
Tabela 1.   Współczynnik aktywności ekonomicznej osób w wieku 25–29 lat według poziomu wykształ-
cenia oraz płci w krajach Unii Europejskiej w 2007 roku w % 
 

 Ogółem Kobiety M ęŜczyźni 
 NiŜsze Średnie  WyŜsze NiŜsze Średnie  WyŜsze NiŜsze Średnie  WyŜsze 

UE – 27 74,2 81,9 89,3 57,9 74,7 87,5 87,2 88,3 91,8 

Belgia 75,1 88,3 93,9 61,6 80,8 93,6 86,3 94,1 94,2 

Bułgaria 58,3 80,4 89,5 46,9 71,0 86,5 68,2 87,1 94,1 

Czechy 61,2 80,3 82,0 43,2 64,8 76,7 79,8 93,8 88,8 

Dania 78,0 87,0 90,6 66,8 83,3 89,0 87,6 90,0 92,7 

Niemcy 67,7 81,6 92,3 46,4 79,9 90,0 88,5 83,3 95,3 

Estonia 77,1 83,9 86,9 – 67,4 80,2 88,0 97,3 96,9 

Irlandia 70,3 87,2 92,9 51,6 78,4 92,2 82,3 94,4 93,9 

Grecja 81,1 82,8 90,1 55,8 75,6 91,0 94,6 89,7 89,1 

Hiszpania 85,3 84,7 88,5 76,0 80,8 86,9 92,2 88,4 90,3 

Francja 78,6 88,7 90,7 62,4 80,6 88,3 90,6 95,9 93,8 

Włochy 69,8 73,8 69,3 48,9 67,1 68,8 85,2 80,3 70,2 

Cypr 85,6 83,2 92,0 68,6 76,2 91,2 95,7 88,7 93,2 

Łotwa 75,3 84,4 91,2 52,5 75,5 88,7 87,7 92,5 95,3 

Litwa 66,5 84,5 89,7 53,8 75,5 88,0 74,4 92,3 91,9 

Luksemburg 85,6 82,7 87,6 72,8 80,2 87,8 96,6 84,7 87,3 

Węgry 58,5 79,4 85,8 40,8 66,0 80,8 75,8 90,6 93,0 

Malta 76,0 92,0 93,8 53,0 89,2 92,8 95,9 94,4 95,0 

Holandia 78,0 90,1 94,6 64,4 84,9 93,9 88,1 95,1 95,5 

Austria 75,4 85,7 90,6 65,0 79,1 87,8 88,4 91,8 93,8 

Polska 62,0 79,7 91,7 42,8 66,4 89,7 75,9 90,4 94,8 

Portugalia 89,6 77,9 93,4 83,1 79,3 93,8 94,3 76,5 92,4 

Rumunia 64,4 75,2 91,1 53,3 70,2 90,8 75,9 79,5 91,3 

Słowenia 71,6 86,8 92,9 56,9 82,3 91,2 79,2 90,2 96,3 

Słowacja 56,5 81,4 89,0 46,1 65,0 84,0 66,8 95,7 95,6 

Finlandia 65,7 83,9 91,2 45,5 77,5 88,8 78,1 88,8 95,1 

Szwecja 77,8 87,1 87,9 67,0 81,7 86,5 85,8 91,4 89,6 

Wielka 
Brytania 

 
68,3 

 
84,7 

 
92,5 

 
48,4 

 
75,9 

 
90,9 

 
86,2 

 
94,1 

 
94,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Youth in Europe. A statistical portrait, Eurostat, European Communities, 
Luksemburg 2009, s. 107.  



E. Patra, Sytuacja młodzieŜy na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej 61 

 

Analizując tabelę 1, moŜna zauwaŜyć z jednej strony, Ŝe róŜnica w aktywności 
ekonomicznej kobiet i męŜczyzn jest szczególnie znacząca, gdy porównuje się 
osoby o najniŜszym poziomie wykształcenia. Portugalia to kraj, w którym ta 
róŜnica była najmniejsza (11%) w porównaniu do Malty czy Niemiec, gdzie 
wynosiła około 42%9. Z drugiej strony, dla osób z wykształceniem wyŜszym 
róŜnica w aktywności ekonomicznej kobiet i męŜczyzn była niewielka, wynosiła 
tylko 4% dla całej Unii Europejskiej. Co istotne, w Grecji, Portugalii i Luksem-
burgu aktywność ekonomiczna wykształconych kobiet w wieku 25–29 lat była 
wyŜsza niŜ męŜczyzn. 

Wchodzenie ludzi młodych na rynki pracy jest stopniowe, zdeterminowane 
wieloma czynnikami, takimi jak: wiek, płeć, poziom wykształcenia, czas trwania 
nauki. W 2007 roku przynajmniej połowa dwudziestolatków we wszystkich krajach 
Unii deklarowała uczestnictwo w rynku pracy albo jako osoba juŜ pracująca  
(w pełnym wymiarze czasu, na pół etatu lub kilka godzin tygodniowo), albo 
bezrobotna aktywnie poszukująca pracy. Najszybciej na rynki pracy wchodzili 
młodzi Duńczycy i Holendrzy (16 lat), Austriacy i Brytyjczycy (17 lat). Dopiero 
po 23 roku Ŝycia taką aktywność wykazywali młodzi Grecy, Włosi, Luksembur-
czycy, Węgrzy i Rumuni.  

W analizowanym okresie 91% Europejczyków w wieku 15 lat uczyło się i nie 
uczestniczyło aktywnie w rynku pracy, podczas gdy tak moŜna było scharaktery-

zować tylko 3% spośród osób w wieku 29 lat. Prawie ¾ z nich było aktywnych  
i juŜ nie kontynuowało nauki. Główne zmiany w aktywności młodych ludzi 
zachodzą w przedziale wiekowym 18–24 lata. 59% młodych ludzi w wieku 18 lat 
uczyło się, nie podejmując pracy, a 13% pracowało, nie ucząc się. Proporcje te 
odwracają się dla osób w wieku 24 lat. Blisko 20% Europejczyków w wieku 18 lat 
i 16% w wieku 24 lat łączyło naukę z aktywnością ekonomiczną10. 

Wiele młodych osób, pomimo Ŝe aktywnie poszukiwało pracy, nie mogło jej 
znaleźć. Stopa bezrobocia dla obywateli Unii w wieku 15–24 lata wynosiła w 2007 
roku 15%, a 9% dla osób w wieku 25–29 lat. Dania i Holandia odnotowały 
najniŜszą jej wartość zarówno dla osób w wieku 15–24 lat (8 i 7%) oraz dla tych  
w wieku 25–29 lat (4 i 3%). Jeden z niŜszych poziomów bezrobocia wystąpił takŜe 
w Irlandii i Austrii – poniŜej 10% dla osób w wieku 15–24 lata i około 5% dla osób 
                                                      
9 Dla porównania w Turcji róŜnica w aktywności zawodowej kobiet i męŜczyzn wynosiła aŜ 69%. 
Szerzej zob. The The life of women and men in Europe. A statistical portrait, Eurostat, Offfice for 
Officialal Publications of the European Communities, Luksemburg 2008. 
10 Ponad 40% osób w wieku 18 lat w Danii, Holandii, Austrii i Wielkiej Brytanii uczyło się i praco-
wało. NajwyŜszy odsetek młodzieŜy w tym wieku, która uczyła się i nie była aktywna zawodowo, 
odnotowano w Polsce – aŜ 89%, podczas gdy w Holandii tylko 28%. W wieku 24 lat większość 
obywateli Unii była juŜ aktywna zawodowo i po zakończonej nauce (59%), z wyjątkiem Danii, gdzie 
przewaŜały osoby uczące się i pracujące, które stanowiły 47% analizowanej grupy wiekowej. Wysoką 
wartość tego wskaźnika zanotowały równieŜ Holandia i Finlandia (33%), a najniŜszą Rumunia (3%). 
We Włoszech 27% osób w wieku 24 lat uczyło się i nie podejmowało Ŝadnej aktywności na rynku 
pracy. W większości krajów Unii Europejskiej ponad 70% osób w wieku 29 lat było aktywnych 
zawodowo i juŜ się nie uczyło. W tej kategorii wieku duŜym udziałem osób, które nie uczyły się i nie 
były aktywne zawodowo, charakteryzowały się: Bułgaria, Czechy, Włochy, Węgry, Polska i Słowacja 
– około 20%. Youth in Europe…, s. 109. 
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w wieku 25–29 lat. Ponad 20% osób aktywnych zawodowo w wieku 15–24 lata 
było bezrobotnych w Grecji, Włoszech11, Polsce12, Słowacji i Rumunii. Stopa 
bezrobocia dla osób w wieku 25–29 lat była niŜsza, a jej najwyŜsze wartości 
wystąpiły w Grecji (14%) oraz we Francji, Portugalii i Słowacji (12%)13. 

Stopa bezrobocia spada wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia młodych 
Europejczyków. ZaleŜność ta nie wystąpiła jednakŜe w Grecji, Włoszech i Portu-
galii, gdzie osoby w wieku 25–29 lat z wyŜszym wykształceniem miały największe 
problemy ze znalezieniem pracy. NajwyŜszy poziom stopy bezrobocia wśród osób 
z niŜszym wykształceniem charakteryzował Słowację (62%). Dla osób z wykształ-
ceniem średnim wielkość ta wynosiła od 4,5% w Czechach do 14% w Grecji. 
Najmniej bezrobotnych legitymujących się wyŜszym wykształceniem było  
w Czechach (2,5%), najwięcej w Grecji (16,8%). Stopa bezrobocia w 2007 roku 
dla osób w wieku 25–29 lat w wybranych krajach Unii Europejskiej z uwzględ-
nieniem poziomu wykształcenia została przedstawiona w tabeli 2.  
 Omawiając wysokość stopy bezrobocia wśród młodych Europejczyków, nie 
moŜna nie wspomnieć o bezrobociu długookresowym, trwającym co najmniej 12 
miesięcy. W 2007 roku 26% bezrobotnych w wieku 15–24 lata i 35% w wieku  
25–29 lat poszukiwało pracy dłuŜej niŜ rok14. Najmniej długotrwale bezrobotnych 
w wieku 15–24 lata było w Szwecji (4%), najwięcej na Słowacji (57%). W Buł-
garii, Grecji, Włoszech, Polsce i na Węgrzech do grupy tej naleŜało ponad 30% 
bezrobotnych w tej kategorii wiekowej. Dla osób w wieku 25–29 lat w połowie 
krajów Unii Europejskiej bezrobocie długookresowe było wyŜsze od średniej  
i wynosiło ponad 35%. JednakŜe wskaźnik bezrobocia długookresowego był naj-
wyŜszy dla osób w wieku 30–54 lata, co sugeruje, Ŝe to ta grupa uczestników 
rynku pracy jest najbardziej naraŜona na długotrwałe pozostawanie bez pracy. 
Przyczyn tego zjawiska jest wiele. Za jedną z nich moŜna uznać wyŜszą mobilność 
i zdolności adaptacyjne ludzi młodych czy oferowanie im niŜszych wynagrodzeń 
niŜ osobom starszym z większym doświadczeniem15. 

                                                      
11 W 2009 roku 23% młodych Włochów w wieku 15–24 lata poszukiwało pracy, w tym 246 tys. 
męŜczyzn i 204 tys. kobiet. Najwięcej z nich pochodziło z południa Włoch – 214 tys., w tym 123 tys. 
męŜczyzn i 91 tys. kobiet. Osoby w wieku 25–34 lata stanowiły natomiast aŜ 32% ogółu wszystkich 
bezrobotnych – 303 tys. męŜczyzn i 321 tys. kobiet, z czego około 50% mieszkało na południu 
Włoch. I giovani in Italia..., s. 9. 
12 W 2009 roku najwyŜszą wartość stopy bezrobocia wśród młodych Polaków odnotowano dla osób 
w wieku 18–19 lat i była ona wyŜsza dla męŜczyzn (29%) niŜ kobiet (23,4%). Jej wartość zmniejszała 
się wraz ze wzrostem wieku młodych osób i była wyŜsza dla kobiet w kaŜdej kolejnej zbiorowości – 
dla osób w wieku 20–24 lata: męŜczyźni – 17,8%, kobiety – 19,9%; dla osób w wieku 25–29 lat 
odpowiednio: 8,6% i 10,0%; dla osób w wieku 30–34 lata: 6,2% i 6,9%. Szerzej w: Wejście ludzi..., 
s. 21. 
13 Stopa bezrobocia dla osób w wieku 15–24 lata była dwa, a nawet pięć razy wyŜsza od tej dla osób 
w wieku 30–54 lata. Jedynie w Holandii i Czechach wartości te kształtowały się na jednakowym 
poziomie. 
14 MoŜe to świadczyć o niedopasowaniu kwalifikacji młodych ludzi do potrzeb poszczególnych 
rynków pracy. 
15 Dla porównania w 2008 roku średni czas pozostawania bez pracy osób w poszczególnych kate-
goriach wiekowych wynosił: 4 miesiące dla osób w wieku 15–24 lata, 7 miesięcy dla osób w wieku 
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Tabela 2.   Stopa bezrobocia osób w wieku 25–29 lat według poziomu wykształcenia w krajach Unii 
Europejskiej w 2007 roku w % 

Poziom wykształcenia  

Ogółem Średnie Ni Ŝsze WyŜsze 

UE – 27   8,8 15,2   8,2   6,3 

Belgia 10,0 23,0   9,8   5,7 

Czechy   5,2 26,9   4,5   2,5 

Niemcy   9,6 29,9   8,1   3,8 

Irlandia   4,7 11,8   5,3   2,5 

Grecja 14,3 11,6 13,9 16,8 

Hiszpania   9,1 11,2   8,5   7,9 

Francja 11,5 20,7 11,7   7,6 

Włochy 10,4 11,5   8,6 14,0 

Węgry   8,4 25,7   7,2   4,7 

Holandia   2,5 5,9   2,0   1,7 

Polska 10,6 22,9 11,2   7,7 

Portugalia 11,7 11,0   9,9 14,7 

Rumunia   7,6 12,0   7,3   4,9 

Słowenia   8,1 –   7,6   8,7 

Słowacja 11,5 62,2   9,9   7,1 

Finlandia   7,8 17,1   8,5   4,4 

Szwecja   7,0 16,2   6,4   5,6 

Wielka Brytania   4,9 10,9   5,3   2,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Youth in Europe, A statistical portrait, Eurostat, European Communities, 
Luksemburg 2009, s. 112. 
 
 

2. Pierwsze doświadczenia zawodowe młodych Europejczyków 

 
W 2007 roku 51% populacji w wieku 15–29 lat pracowało przynajmniej 

godzinę tygodniowo. Wskaźnik zatrudnienia wynosił ponad 70% w Danii, a po-
niŜej 40% w Bułgarii czy we Włoszech16. W tabeli 3 przedstawiono omawiane 
wielkości dla poszczególnych krajów UE z uwzględnieniem podziału ludzi 
młodych na kategorie wiekowe. 
                                                                                                                                       
25–29 lat, 10 miesięcy dla tych w wieku 35–39 lat, 17 miesięcy dla osób w wieku 40–44 oraz 45–54 
lata. NajdłuŜej, bo aŜ 24 miesiące bez pracy pozostawali bezrobotni w wieku 55–64 lata. Szerzej w: 
Employment in Europe 2010, Publications Office of the European Union, Belgium 2010, s. 119. 
16 W 2009 roku wskaźnik zatrudnienia osób młodych we Włoszech w wieku 15–24 lata był jeszcze 
niŜszy niŜ w 2007 roku i wynosił 21,7%, z tego 26,1% dla męŜczyzn i 17% dla kobiet. W anali-
zowanym przedziale wiekowym wskaźnik zatrudnienia młodych Włochów w zaleŜności od posiada-
nego wykształcenia wynosił: 26,9% – wykształcenie zawodowe, 17,7% – wykształcenie średnie, 58% 
– wykształcenie niepełne wyŜsze i 34,8% – wykształcenie wyŜsze. Dla młodych Włoszek wielkości 
te kształtowały się odpowiednio na następujących poziomach: 10,1%, 8,5%, 44,1% oraz 25,1%. Dla 
osób w wieku 25–34 lat, wielkości wskaźnika zatrudnienia w zaleŜności od poziomu wykształcenia 
wynosiły: dla męŜczyzn – 63,1%, 77,7%, 88,2% i 78,4% oraz dla kobiet – 20%, 43%, 64,2% i 61,6%. 
I giovani in Italia..., s. 9. 
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Tabela 3.  Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15–29 lat w krajach Unii Europejskiej w 2007 roku w % 

Wiek  

15–29 15–24 25–29 
UE – 27 50,6 37,0 75,3 

Belgia 
Bułgaria 
Czechy 
Dania 
Niemcy 
Estonia 
Irlandia 
Grecja 
Hiszpania 
Francja 
Włochy 
Cypr 
Łotwa 
Litwa 
Luksemburg 
Węgry 
Malta 
Holandia 
Austria 
Polska 
Portugalia 
Rumunia 
Słowenia 
Słowacja 
Finlandia 
Szwecja 
Wielka Brytania 

45,5 
39,0 
46,2 
71,1 
54,8 
49,0 
62,0 
43,6 
55,4 
47,8 
39,6 
56,3 
50,8 
41,1 
43,7 
40,2 
57,1 
73,1 
64,2 
42,5 
51,4 
40,5 
53,6 
43,4 
55,7 
54,3 
60,5 

27.5 
24,5 
28,5 
65,3 
45, 

34,5 
48,4 
24,0 
39,1 
32,5 
24,7 
37,4 
38,4 
25,2 
22,5 
21,0 
45,7 
65,9 
55,5 
25,8 
34,9 
24,4 
37,6 
27,6 
44,4 
42,2 
50,8 

79,4 
72,6 
75,3 
82,2 
74,0 
80,1 
83,3 
72,4 
78,6 
77,6 
64,3 
83,7 
78,8 
79,7 
80,3 
71,6 
79,3 
87,4 
80,6 
73,7 
77,2 
70,0 
80,6 
72,1 
77,8 
80,1 
80,1 

Źródło: Youth in Europe. A statistical portrait, Eurostat, European Communities, Luksemburg 2009, s. 115. 

 
Jak wynika z tabeli 3, wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 25–29 lat był 

prawie dwukrotnie wyŜszy niŜ osób w wieku 15–24 lata. Większość przedstawi-
cieli grupy pierwszej to osoby, które skończyły juŜ edukację, co niewątpliwie 
ułatwia partycypację w rynkach pracy. Średni wskaźnik zatrudnienia dla Unii 
Europejskiej wyniósł 75%, przy czym największą wartość osiągnął dla Holandii 
(87%), a najniŜszą dla Włoch (64%).  

Młodzi pracujący Europejczycy to głównie pracownicy najemni – 93,3% osób 
pracujących w wieku 15–24 lata i 89,8% osób pracujących w wieku 25–29 lat. 
Choć ich udział w łącznej liczbie pracujących maleje wraz z wiekiem, to w więk-
szości krajów Unii Europejskiej z wyjątkiem Grecji (77,8%), Włoch (79,6%)  
i Rumunii (77,2%) wynosi ponad 80% wszystkich pracujących17. Osoby pracujące 

                                                      
17 Wymienione kraje charakteryzowały się natomiast największą liczbą młodych osób pracujących  
w firmach rodzinnych i na własny rachunek. Nie bez znaczenia jest fakt, Ŝe wielu z nich było 
zatrudnionych w rolnictwie. Przy średniej unijnej wynoszącej 5% w Rumunii wielkość ta wynosiła 
20%, a w Grecji 11% ogółu zatrudnionych.  
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w firmach rodzinnych to 2,7% ogółu zatrudnionych w wieku 15–24 lata i 1,6% 
zatrudnionych w wieku 25–29 lat. Dla osób pracujących na własny rachunek 
wielkości te wyniosły odpowiednio: 4,0% i 8,7%. We wszystkich krajach Unii 
liczba osób o tym statusie była wyŜsza dla osób w wieku 25–29 lat, a największe 
wartości osiągnęła dla: Grecji (14,9%), Włoszech (18,5%), Cypru (11,0%), Polski 
(10,1%), Rumunii (11,4%) i Słowacji (11,9%). 

Stosunkowo nieduŜy odsetek ludzi młodych pracujących na własny rachunek 
związany jest często z brakiem odpowiednich umiejętności, doświadczenia czy 
środków na uruchomienie firmy. Do głównych motywów podjęcia własnej 
działalności młodzi ludzie zaliczają: wyzwanie, moŜliwość bycia niezaleŜnym czy 
uzyskiwania wyŜszych dochodów.  

Wiele młodych osób zaczyna aktywność na rynku pracy od pracy tymcza-
sowej lub pracy w niepełnym wymiarze czasu. W 2007 roku 41% osób w wieku 
15–24 lata posiadało pracę tymczasową, podczas gdy dla osób w wieku 25–29 lat 
wielkość ta wynosiła juŜ tylko 20%. Największy udział osób młodych wykonu-
jących pracę tego typu odnotowano na Słowenii (69% dla osób w wieku 15–24 lata 
i 33% dla osób w wieku 25–29 lat), w Polsce (67 i 40%) oraz Hiszpanii (62 
i 40%)18. W tabeli 4 przedstawiono omawianą zaleŜność dla osób w wieku 15–24 
lata dla wybranych krajów Unii Europejskiej. 
 
Tabela 4.  Odsetek osób pracujących w wieku 15–24 lata posiadających pracę tymczasową w wybranych 
krajach Unii Europejskiej w 2007 i 2009 roku 

Osoby w wieku 15–24 lata 
Kraje 

2007 2009 

UE – 27 41,1 40,2 

Austria  34,9 35,6 

Belgia 31,6 33,2 

Bułgaria 10,3   9,3 

Cypr 23,3 18,4 

Czechy  17,4 18,7 

Finlandia 42,4 39,0 

Francja 52,5 51,2 

Grecja 27,0 28,4 

Hiszpania 62, 55,9 

Holandia 45,1 46,5 

Irlandia 19,2 25,0 

Litwa   9,8   5,0 

Luksemburg 34,1 39,3 

Łotwa   9,3   9,3 
 

                                                      
18 Dla porównania, procentowy udział pracowników tymczasowych w wieku 30–54 lata wynosił dla 
całej Unii Europejskiej około 10%, z wyjątkiem Hiszpanii, Cypru, Polski, Portugalii, Finlandii i Szwecji. 
W Hiszpanii i Polsce osiągał on najwyŜsze wartości, bo odpowiednio 23 i 20% ogółu zatrudnionych 
w danym przedziale wiekowym. 
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cd. tabeli 4 

Niemcy 57,5 57,2 

Polska 67,0 62,0 

Portugalia 52,6 53,5 

Rumunia   4,6   3,7 

Słowenia 69,0 66,6 

Szwecja 57,1 53,4 

Węgry 19,1 21,4 

Wielka Brytania 13,3 11,9 

Włochy 42,3 44,4 

Źródło: Employment in Europe 2010, Publications Office of the European Union, Belgium 2010, s. 119. 

 
Przyczyny podejmowania pracy tymczasowej przez osoby młode są róŜne, 

choć do najwaŜniejszych moŜna zaliczyć: posiadanie kontraktu na czas szkolenia 
zawodowego, niemoŜność znalezienia stałej pracy, chęć posiadania pracy 
tymczasowej oraz posiadanie pracy na okres próbny. Ich procentowa wartość 
została przedstawiona w tabeli 5. 
 
Tabela 5.  Przyczyny posiadania pracy tymczasowej przez młodych ludzi w Unii Europejskiej w 2007 
roku w % 

Wiek 
Przyczyna 

15–24 25–29 

Kontrakt na czas szkolenia zawodowego 40,3 15,2 

NiemoŜność znalezienia stałej pracy  37,1 65,1 

Chęć posiadania pracy tymczasowej 14,4 10,0 

Praca na okres próbny   8,2   9,7 

Źródło: Youth in Europe. A statistical portrait, Eurostat, European Communities, Luksemburg 2009, s. 119. 

 
Warto podkreślić, Ŝe dla osób w wieku 15–24 lata dominującą przyczyną 

posiadania pracy tymczasowej było posiadanie kontraktu na czas trwania szkolenia 
zawodowego w Niemczech i Austrii (dotyczyło to ponad 80% zatrudnionych), a dla 
osób w wieku 25–29 lat główną determinantą okazała się niemoŜność znalezienia 
stałej pracy (ponad 80% w Belgii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii)19. 

W analizowanym okresie 25% młodych osób w wieku 15–24 lata pracowało 
w niepełnym wymiarze czasu i 12% osób w wieku 25–29 lat. W poszczególnych 
krajach Unii Europejskiej wartości te były zróŜnicowane i wynosiły od 3% na 
Słowacji do 68% w Holandii dla najmłodszych uczestników rynku pracy oraz od 
2% na Słowacji do 33% w Holandii dla kategorii wiekowej 25–29 lat20. Główne 
przyczyny posiadania pracy w niepełnym wymiarze czasu zostały ujęte w tabeli 6. 

                                                      
19 Stopień posiadanego wykształcenia nie odgrywał decydującej roli, jeŜeli chodzi o posiadanie pracy 
tymczasowej, choć w większym stopniu wpływał on na osoby w wieku 15–24 lata niŜ na te w wieku 
25–29 lat.  
20 Dla Polski wartości te kształtowały się na poziomie: 4% dla osób w wieku 30–54 lata, 5% dla osób 
w wieku 25–29 lat i 13% dla tych w wieku 15–24 lata. 
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Tabela 6.  Przyczyny posiadania pracy w niepełnym wymiarze czasu przez młodych ludzi w Unii 
Europejskiej w 2007 roku w % 

Wiek 
Przyczyna 

15–24 25–29 

Nauka 62,0 21,2 

NiemoŜność znalezienia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy  23,6 33,6 

Inne przyczyny 14,5 45,2 

Źródło: Youth in Europe. A statistical portrait, Eurostat, European Communities, Luksemburg 2009, s. 121. 

 
W zdecydowanej większości osoby w wieku 15–24 lata pracują w niepełnym 

wymiarze czasu pracy ze względu na kontynuowaną naukę. Dla tych w wieku  
25–29 lat przyczyny są znacznie bardziej zróŜnicowane. Nie tylko niemoŜność znale-
zienia pracy w pełnym wymiarze, ale w znacznym stopniu inne uwarunkowania,  
w tym sytuacja rodzinna i opieka nad członkami rodziny, determinowały ograni-
czenia czasowe dla tej grupy pracowników. JednakŜe w Grecji, Francji, Włoszech  
i Portugalii większość osób w omawianej kategorii wiekowej deklarowało, Ŝe 
główną przyczyną tego stanu rzeczy jest niemoŜność znalezienia pracy w pełnym 
wymiarze czasu. 
 
 
 

Podsumowanie 
 
 

W analizowanym okresie w Unii Europejskiej Ŝyło około 96 mln młodych 
ludzi w wieku 15–29 lat, co stanowiło 20% ogółu populacji. Ich największym 
udziałem charakteryzowały się Irlandia, Cypr, Słowacja i Polska (ponad 24%), 
najmniejszym Włochy, Dania i Niemcy (poniŜej 18%). 

Zakończenie formalnej edukacji było kluczową determinantą dla młodych 
ludzi decydującą o podjęciu próby wkroczenia na rynek pracy. Niektórzy, bo aŜ 
20% Europejczyków w wieku 18 lat i 16% w wieku 24 lat, łączyli naukę z pracą. 
Wraz z wiekiem rosła liczba osób młodych aktywnych na rynkach pracy. Miało to 
odzwierciedlenie w rosnących wartościach wskaźnika zatrudnienia, który wynosił 
od 37% dla osób w wieku 15–24 lata do 75% dla tych w wieku 25–29 lat.  

Znaczącym problemem ludzi młodych na rynkach pracy w krajach Unii 
Europejskiej było i jest bezrobocie, które wynosiło od 8 do ponad 20%. Część 
młodych ludzi odczuwała je szczególnie dotkliwie, gdyŜ 26% osób w wieku 15–24 
lata i 35% w wieku 25–29 lat poszukiwało pracy ponad rok. Ci, którzy posiadali 
pracę, byli w większości pracownikami najemnymi, ponad 90% nie mogło znaleźć 
stałej pracy w pełnym wymiarze czasu. 37% pracowników tymczasowych 
stanowiły osoby w wieku 15–24 lata, 65% w wieku 25–29 lat. Zdecydowana 
większość osób z pierwszego przedziału tłumaczyła posiadanie pracy w niepełnym 
wymiarze kontynuowaniem nauki – 62%, ale juŜ ponad 70% osób w wieku 25–29 
lat wskazywało na inne przyczyny, w tym niemoŜność znalezienia pracy w pełnym 
wymiarze czasu. 
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Problem bezrobocia wśród ludzi młodych był i jest szczególnie istotny dla 
zdrowego funkcjonowania europejskich rynków pracy. Jego skala jest sygnałem 
dla wielu instytucji je monitorujących. Dzięki szerokiemu wachlarzowi dostępnych 
im narzędzi i zatwierdzaniu kolejnych strategii mających na celu poprawę sytuacji 
młodych osób na rynkach pracy moŜliwe stają się: zapewnianie priorytetowości 
zatrudnienia młodych ludzi, promowanie transgranicznych moŜliwości zawodo-
wych i kształcenia zawodowego, oswajanie młodzieŜy z rynkiem pracy, wspieranie 
pracy z młodzieŜą, a takŜe angaŜowanie młodzieŜy w politykę zatrudnienia. Nie 
mniej waŜne są: rozwijanie usług poradnictwa i doradztwa zawodowego, znoszenie 
barier dla swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej, promowanie 
wysokiej jakości praktyk w ramach schematów kształcenia i szkolenia, poprawa 
systemów opieki nad dziećmi w celu ułatwiania młodym rodzicom godzenia Ŝycia 
zawodowego i prywatnego. Udostępnianie nowych technologii moŜe zmobilizować 
młode talenty i zainteresować młodzieŜ sztuką i nauką, poszerzyć dostęp do 
kreatywnych narzędzi, w szczególności wymagających ich zastosowania.  

Skuteczne realizowanie powyŜszych działań powinno przyczynić się do 
stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju umiejętności młodych osób i wyko-
rzystania ich potencjału. Wpłynie to na zwiększenie ich aktywnego uczestnictwa  
w rynkach pracy. Młodzi ludzie nie powinni być kłopotliwym obciąŜeniem,  
a waŜnym dla społeczeństwa zasobem, który naleŜy efektywnie wykorzystywać. 
Choć stanowią obecnie 19,3% populacji, to przyszłość Unii Europejskiej zaleŜy od 
nich w 100%. 
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SITUATION  OF  YOUNG  PEOPLE  ON  LABOUR  MARKETS 
IN  COUNTRIES  OF  THE  EUROPEAN  UNION 

 
 
Abstract: The aim of this article is to characterise briefly situation of young people on labour markets 
in countries of the European Union. There were presented their main indicators such as activity, 
employment and unemployment rates. There were also described general impacts of age, gender and 
level of education on their situation. The discussed problems are confirming the assumption that  
the path from childhood to independent adulthood is lined with a number of crucial milestones and 
decisions such as leaving the parental home to study or to work. The situation of young people varies 
within countries at European level. However, in each country they meet difficulties in securing  
a steady job or sufficient income. This situation should be changed by EU Youth Strategy based  
on a proposal from the European Commission entitled "An EU Strategy for Youth – Investing  
and Empowering. A renewed open method of coordination to address youth challenges and 
opportunities. 
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SPECJALNE  STREFY  EKONOMICZNE 
JAKO  JEDNA  Z  METOD  WSPIERANIA  PRZEDSIĘBIORSTW 

NA  PRZYKŁADZIE 
WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ  SPECJALNEJ  STREFY 

EKONOMICZNEJ 

Prezentowany materiał uwzględnia zagadnienia dotyczące wykorzystania wybranych narzędzi i mecha-
nizmów wsparcia przedsiębiorstw, w tym tych, które są na etapie tworzenia. Istnieje wiele róŜnego 
rodzaju form wsparcia, jednak ich skuteczność nie zawsze daje powody do zadowolenia. W publikacji 
główną uwagę skoncentrowano na specjalnych strefach ekonomicznych, które swoim zasięgiem objęły 
wiele terenów na świecie i w Polsce. W ich przypadku doświadczenia oraz efekty nie są współmierne 
do załoŜeń czy oczekiwań zainteresowanych ich rozwojem stron. 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 
 Od wielu lat podejmowane są starania idące w kierunku wzrostu konku-
rencyjności regionów zarówno za granicą, jak i w Polsce. Wzrost konkurencyjności 
regionu oznacza poprawę warunków Ŝycia jego mieszkańców, co dzieje się za 
sprawą szeroko pojętego rozwoju społeczno-gospodarczego. Dlatego region, chcąc 
być konkurencyjny pod względem gospodarczym i społecznym, musi tworzyć 
nowe miejsca pracy oraz docelowo rozbudzić i przyspieszyć wzrost gospodarczy. 
Ponadto muszą być podejmowane działania zmierzające do poszukiwania innowa-
cyjnych rozwiązań, które skupiłyby uwagę inwestorów właśnie na tym obszarze. 

Istotnym zagadnieniem w zakresie pobudzania rozwoju regionu jest jego 
aktywizacja w obszarze tworzenia i wspierania przedsiębiorstw. W Polsce polityka 
wspierania przedsiębiorstw jest realizowana przy wykorzystaniu wielu instru-
mentów o charakterze prawnym, finansowym, organizacyjnym oraz informacyjno- 
-szkoleniowym. Od początku lat 90. XX wieku podlega ona ciągłym przeobra-
Ŝeniom, stosowane narzędzia i instrumenty są doskonalone, pojawiają się równieŜ 
nowe, zapoŜyczone z krajów wysoko rozwiniętych. Jednak mimo licznych pozy-
tywnych zmian wciąŜ pozostaje wiele problemów do rozwiązania1. Dlatego celem 

                                                      
1 A. Skórska, R. JeŜ, J. Wąsowicz, Bariery i perspektywy rozwoju sektora Małych i Średnich Przed-
siębiorstw – konsekwencje dla rynku pracy w Polsce, [w:] Przemiany Rynku Pracy w kontekście 
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niniejszego opracowania jest ocena wybranych instrumentów wspierania przed-
siębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych stref ekonomicznych. 
 
 
 
1. Finansowe formy wspierania przedsiębiorstw 
 
 

Powstanie struktur i mechanizmów wspierających przedsiębiorstwa pozwala 
na ich tworzenie, dostosowanie i wdraŜanie nowych rozwiązań, które ściśle się 
wiąŜą ze wzrostem konkurencyjności podmiotu i sukcesem na rynku. Podstawo-
wym warunkiem konkurencyjności tych przedsiębiorstw jest stworzenie warunków 
do wprowadzenia wysokich standardów jakościowych i promowanie innowacyj-
ności2. Skuteczność jakiegokolwiek wsparcia jest uwarunkowana wieloma czyn-
nikami, które wynikają z: 
• aktualnej kondycji ekonomicznej regionu, 
• aktywności i dojrzałości gospodarczej społeczeństwa, 
• konkurencyjności innych regionów, 
• koniunktury gospodarczej w kraju i na świecie, 
• wsparcia przedsiębiorczości społeczeństwa na ścieŜce edukacji, 
• współdziałania wielu instytucji tworzących sieć organizacji, 
• odpowiedniego przygotowania otoczenia prawnego i ograniczenia biurokracji, 
• rozwoju doradztwa i systemu szkoleń, 
• kształtowania postaw innowacyjnych. 

Przedsiębiorstwa mają obecnie stosunkowo szerokie moŜliwości uzyskania 
pomocy finansowej, technicznej czy informacyjnej. Wysoce oczekiwana, przez 
potencjalnych lub funkcjonujących przedsiębiorców, jest pomoc finansowa, jednak 
nie decyduje ona o sukcesie planowanych inwestycji. Źródła finansowania mogą 
przybierać zróŜnicowany charakter i niekoniecznie są znane i doceniane przez 
przedsiębiorców. NaleŜą do nich: 
• programy finansowane ze środków rządowych, 
• programy Unii Europejskiej, 
• programy organizacji międzynarodowych, 
• projekty z innymi organizacjami o charakterze państwowym i prywatnym, 
• aniołowie biznesu, 
• fundacje, 
• inne. 

W ramach ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy 
publicznej dla przedsiębiorców (ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku o warunkach 

                                                                                                                                       
procesów społecznych i gospodarczych, red. J. Poteralski, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2007, s. 190. 
2 M. StruŜycki, Rozwój regionalny w Narodowym Planie Rozwoju, [w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa 
w gospodarce regionu, red. M. StruŜycki, PWE, Warszawa 2004, s. 56. 
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dopuszczalności i nadzorowania pomocy dla przedsiębiorców, Dz.U., Nr 60, 
poz. 704) wyróŜnia się następujące formy pomocy ze środków publicznych3: 
• dotacje, 
• dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dla przedsiębiorców, 
• zwolnienie z podatku, odliczenia od podatków, zmniejszenia powodujące obni-

Ŝenie podstawy opodatkowania przedsiębiorstw, zaniechanie poboru podatku, 
odroczenie terminu płatności podatku, 

• umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek od zaległości podat-
kowych, 

• umorzenie opłat i kar, 
• oddanie do korzystania mienia lub zbycie mienia naleŜącego do Skarbu Państwa 

bądź jednostek samorządu terytorialnego na warunkach korzystniejszych dla 
przedsiębiorcy od oferowanych na rynku, 

• wniesienie kapitału do spółki, konwersja wierzytelności na akcje lub udziały, 
• poŜyczka lub kredyt preferencyjny, 
• poręczenia i gwarancje. 
 
 
 

2. Wybrane pozafinansowe formy wspierania przedsiębiorstw 
 
 

Gama instrumentów wsparcia przedsiębiorstw nie ogranicza się tylko do 
finansowania inicjatyw gospodarczych. Obejmuje równieŜ wiele inicjatyw, które 
nie mają bezpośrednio finansowego wymiaru, ale upraszczają bieŜące funkcjono-
wanie podmiotów gospodarczych.  Przedsiębiorstwa korzystają takŜe z takich form 
wspierania, jak4: 
• szkolenia, 
• usługi komputerowe, 
• usługi z zakresu księgowości, 
• usługi finansowo-podatkowe, 
• tworzenie baz informacyjnych, 
• doradztwo, 
• usługi prawne, 
• usługi marketingowe, 
• oferty inwestycyjne. 

Oferta instrumentów pomocowych skierowana do małych i średnich przedsię-
biorców w naszym kraju jest stosunkowo szeroka. Jednak zainteresowanie przed-
siębiorców nie jest duŜe. Za prawdopodobną przyczynę takiego stanu rzeczy 
naleŜy uznać wciąŜ niedostateczną informację o oferowanych programach. MoŜe 
to równieŜ wynikać po prostu z braku czasu, który jest niezbędny do poznania 

                                                      
3 A. Skowronek-Mielczanek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, War-
szawa 2005, s. 110. 
4 M. StruŜycki, op. cit., s. 128. 
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oferty i skorzystania z niej. Większość przedsiębiorców jest przede wszystkim 
zaangaŜowana w bieŜącą działalność firmy. Mimo trafnie zidentyfikowanych 
problemów i deklaracji ich rozwiązania, przedsiębiorcy nadal toną w biurokratycz-
nych procedurach i zmagają się z instytucjami państwa – przede wszystkim  
z aparatem skarbowym5. 

W przypadku małych przedsiębiorstw istnieje wiele ograniczeń, które 
powodują, Ŝe poszukiwanie wsparcia oraz róŜnych szans na rozwój jest bardzo 
trudne, co jest uwarunkowane specyfiką tego sektora i wynika z wielu czynników 
(tabela 1). 
 

Tabela 1. Cechy wyróŜniające małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duŜe przedsiębiorstwa 

Cechy MSP Cechy du Ŝego przedsi ębiorstwa 

Działanie na podstawie własnej intuicji 
właściciela lub wynajętego menedŜera 

Wykorzystanie nowoczesnych metod i technik 
zarządzania 

Relatywnie niski poziom wykształcenia kadry Wysoki poziom wykształcenia managementu 

Przewaga decyzji operacyjnych Przewaga decyzji strategicznych 

MoŜliwość funkcjonowania bez posiadania 
osobowości prawnej 

Posiadanie osobowości prawnej 

Częstsze łączenie funkcji menedŜera 
i właściciela 

Zarządzanie przez wynajętą kadrę menedŜerską 

Podejmowanie przez właściciela lub właścicieli 
decyzji waŜnych dla firmy 

Podejmowanie decyzji na podstawie opinii 
zespołu doradców 

Prowadzenie działalności na małą skalę 
i w przewaŜającej części o zasięgu lokalnym 

DuŜy wolumen sprzedaŜy i zasięg co najmniej 
krajowy 

NiezaleŜność firmy od innych podmiotów Liczne powiązania organizacyjne i kapitałowe 

Brak dostępu do źródeł finansowania 
immanentnych dla rynku kapitałowego 

MoŜliwość wykorzystania róŜnych instrumentów 
rynku kapitałowego 

Względnie mały udział w rynku Znaczny udział w rynku 

Niskokapitałochłonny rozwój Inwestycje wysokokapitałowe 

Mała dbałość o image firmy, wynikająca w wielu 
przypadkach z braku wiedzy z zakresu 
marketingu 

Wykorzystanie nowoczesnych technik tworzenia 
wizerunku firmy 

Funkcjonowanie kierownictwa na zasadzie 
„straŜy poŜarnej" 

Działania firmy oparte na przyjętej strategii 
rozwoju i strategiach cząstkowych 

Śladowy udział eksportu Rozwinięta działalność eksportowa 

Brak tendencji do organizowania się w lokalne 
grupy obrony swoich interesów 

Uczestnictwo w licznych organizacjach 
gospodarczych i klubach biznesu 

Źródło: K. Krajewski, Funkcjonowanie MSP w warunkach gospodarki rynkowej i ich moŜliwości rozwojowe, Instytut 
Przedsiębiorczości i Samorządności, www.ipis.pl [dostęp 2.04.2011]. 

 

                                                      
5 Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluty, PWE, Warszawa 2004, s. 225. 
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2.1. Specjalne strefy ekonomiczne 
 

W latach 70. XX wieku na terenie krajów Azji Południowo-Wschodniej, 
później w krajach Europy Zachodniej i byłego bloku wschodniego zaczęły 
powstawać wolne strefy ekonomiczne6. Sama idea tworzenia specjalnych stref, 
które byłyby zachętą do podjęcia inicjatywy gospodarczej na wybranym 
terytorium, jest duŜo starsza, bo sięga czasów rzymskich (początki wolnych 
portów), przewijała się takŜe przez średniowiecze w postaci Ligi Hanzeatyckiej. 
Natomiast za zaląŜek współczesnych stref uznawana jest bezcłowa strefa w Puerto 
Rico, utworzona w 1951 roku7. Szacunkowe dane Banku Światowego na rok 2008 
wskazywały, Ŝe na świecie funkcjonuje blisko 3 tys. obszarów, które mają 
charakter wolnych stref ekonomicznych8.  

W Polsce po 1989 roku i wprowadzeniu wielu zmian na arenie politycznej 
przedsiębiorcy, miasta, regiony zostali pozostawieni samym sobie i musieli zderzyć 
się z realiami ówczesnego systemu gospodarczo-politycznego. Rosnące bezrobocie, 
które w niektórych regionach Polski przybierało znaczące rozmiary, a takŜe chęć 
rozwoju społeczeństwa spowodowały, Ŝe niektóre miasta lub województwa wyszły 
naprzeciw przedsiębiorcom, ułatwiając im start w działalności, co prawdopodobnie 
w ostatecznym rozrachunku skutkowało zmniejszeniem bezrobocia strukturalnego. 
Na wybranych terenach powstały w Polsce wolne strefy ekonomiczne, zwane 
specjalnymi strefami ekonomicznymi. 

Specjalna strefa ekonomiczna to wyodrębniona zgodnie z przepisami ustawy 
niezamieszkała część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której terenie moŜe 
być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych ustawą9. 
Regiony najmniej rozwinięte chciały zaproponować i zagwarantować przedsiębior-
com okazyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w zamian ci przed-
siębiorcy stworzyliby nowe stanowiska pracy, tworząc i realizując nowe, a moŜe 
nawet nowatorskie przedsięwzięcie. Pierwotne cele tworzenia stref sięgały jeszcze 
dalej niŜ te wymienione powyŜej. DąŜono do przyciągnięcia inwestycji zagra-
nicznych (efektem miało być podwyŜszenie wartości eksportu w bilansie handlo-
wym państwa), rozszerzenia produkcji na danym terenie o inne branŜe (dominował 
przemysł), zaktywowania otoczenia gospodarczego. WaŜne było zarówno rozwi-
nięcie gospodarcze regionu, jak i wpływy budŜetowe, które miały pochodzić 
między innymi z podatku VAT10. 

                                                      
6 Pomoc publiczna. Specjalne strefy ekonomiczne. 10 lat w Polsce, Pricewaterhousecoopers, Kraków 
2008, s. 11. 
7 Przewodnik po specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, Polska Agencja Informacji i Inwes-
tycji Zagranicznych S.A., Warszawa 2009, s. 13. 
8 Pomoc publiczna..., s. 11. 
9 Ustawa z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U., Nr 123, 
poz. 600). 
10 Pomoc publiczna..., s. 11. 
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2.2. Korzyści i zobowiązania prowadzenia przedsiębiorstwa 
w specjalnej strefie ekonomicznej 
 

Polskie specjalne strefy ekonomiczne mogą wyróŜnić się wieloma walorami, 
które są zachętą do inwestycji dla przedsiębiorców krajowych, jak równieŜ 
zagranicznych. KaŜdy podmiot wpisujący się w definicję przedsiębiorcy (podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną) moŜe 
stać się inwestorem na terenie SSE. W polskich strefach dominują polscy przedsię-
biorcy (osoby prawne), ale występują takŜe przypadki wydawania zezwolenia 
oddziałom podmiotów zagranicznych, osobom fizycznym prowadzącym samo-
dzielnie działalność gospodarczą czy spółkom osobowym11.  

KaŜdy system ma wiele zalet, ale równieŜ wad, nawet ten najlepszy. Przed-
siębiorca działający w strefie nie jest ograniczony do korzystania z pomocy tylko 
w  postaci zwolnienia podatkowego, co jest dla niego najistotniejsze i przynosi 
wymierne korzyści ekonomiczne. Prawo zezwala na czerpanie profitów z innych 
udogodnień i zwolnień, to znaczy, Ŝe istnieje moŜliwość kumulowania niejedno-
rodnych form regionalnej pomocy publicznej w ramach realizacji jednego projektu 
inwestycyjnego. Innymi przywilejami są:  
• dotacje z funduszy  Unii Europejskiej, 
• kredyt technologiczny, 
• zwolnienie z podatku od nieruchomości, 
• inne. 

Wymienione korzyści są jednak uwarunkowane pewnymi zobowiązaniami, 
które wynikają chociaŜby z obowiązku utrzymania odpowiedniej liczby pracow-
ników. Nowi pracownicy muszą być zatrudnieni na pełny etat, a przedsiębiorca 
zobowiązuje się do utrzymania podwyŜszonego i określonego poziomu zatrudnienia 
w terminach, które zostały ujęte w zezwoleniu. Kwestia dotycząca dokonania na 
terenie strefy inwestycji o wartości przewyŜszającej określoną kwotę wyznacza 
wartość wydatków inwestycyjnych, które podmiot chcący otrzymać zezwolenie 
deklaruje i zobowiązuje się ponieść w związku z tą planowaną inwestycją. Tak 
samo jak w przypadku wymogów związanych z zatrudnieniem, tak teŜ zezwolenie 
strefowe określa minimalną wartość wydatków oraz termin, w jakim przedsię-
biorca powinien je ponieść12. 

DuŜa część czynności realizowanych przez przedsiębiorców to obowiązki 
wynikające z litery prawa, które bezwzględnie muszą być spełnione, by rozpocząć 
inwestycje na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Badania przeprowadzone 
przez firmę Deloitte, świadczącą usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa 
podatkowego i finansowego, wykazały, Ŝe przedsiębiorcy działający w strefach 
ekonomicznych odczuwają kilka elementów jako utrudnienie, wręcz wadę obniŜa-
jącą jakość prowadzenia działalności na tych obszarach13. Zaliczają do nich: 
                                                      
11 Ibidem, s. 36. 
12 Ibidem, s. 54–55. 
13 Strefy wzrostu? Specjalne strefy ekonomiczne – opinie przedsiębiorców, Deloitte, Warszawa 2009, 
s. 5. 
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• brak moŜliwości elastycznego kształtowania warunków zdefiniowanych w ze-
zwoleniu – moŜliwość zmiany treści zezwolenia w szczególności poprzez 
obniŜenie liczby nowo tworzonych miejsc pracy przysługuje wyłącznie tym 
przedsiębiorcom, którzy uzyskali zezwolenie po 4 sierpnia 2008 r. (wejście 
w Ŝycie nowelizacji ustawy o SSE) i tylko w odniesieniu do tych zezwoleń; 

• niewielkie szanse na wykorzystanie w całości limitu maksymalnej przysługu-
jącej przedsiębiorcom pomocy publicznej – kryzys w gospodarce światowej 
i europejskiej mocno dotknął równieŜ inwestorów w SSE, znacznie zmniejszając 
rentowność przedsiębiorstw i tym samym poziom faktycznej pomocy, jaką 
otrzymują przedsiębiorcy. Tym samym, przedsiębiorcy zainteresowani są wydłu-
Ŝeniem okresu moŜliwości skorzystania z ulgi w SSE; 

• trudne do spełnienia warunki pozwalające na objęcie SSE „terenów prywatnych”. 
Warunki zaproponowane przez Ministerstwo Gospodarki, przygotowywane 
w okresie wzrostu gospodarczego, okazały się w obecnej sytuacji gospodarczej 
zaporowe. Niemniej, trwają prace nad nowelizacją właściwego rozporządzenia, 
w którym warunki pozwalające na rozszerzenie SSE mają zostać zliberali-
zowane; 

• brak nowelizacji przepisów podatkowych – następują nowelizacje przepisów 
strefowych, ale brak jest projektów nowelizacji przepisów podatkowych 
(ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych), które 
mogłyby ułatwić prowadzenie bieŜącej działalności gospodarczej. 

 
 
2.3. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
 

Jedną z 14 istniejących w Polsce specjalnych stref ekonomicznych jest 
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która została utworzona 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 roku w sprawie 
ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej14. Tak jak  
i kaŜda strefa, ta równieŜ powstała na bazie ustawy z 1994 roku. Strefą zarządza 
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., której udziałowcami są 
samorządy i Skarb Państwa. Jako główną siedzibę zarządu strefy, działającej  
do 31 grudnia 2020 roku, osadzonej w północno-wschodniej Polsce, wybrano 
Olsztyn15. Rada Ministrów w rozporządzeniach szczegółowo opisuje granice  
i tereny W-MSSE, z zaznaczeniem podstref, obszarów i kompleksów. Pierwsze 
tereny wchodzące w skład strefy w 1997 roku liczyły zaledwie 334,96 ha,  
a rozlokowane były w trzech podstrefach: Bartoszyce, Szczytno i Dobre Miasto.  
Z biegiem lat granice strefy poszerzały się (tylko po dwóch korektach nastąpiło 
zmniejszenie granic), w jej skład zaczęły wchodzić nowe miasta i gminy (tab. 2.), 
Ŝeby na koniec roku 2010 przybrać rozmiary o powierzchni 838,9 ha. 

                                                      
14 Dz.U. z 1997 r. Nr 135, poz. 909 z późn. zm. 
15 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie warmińsko-mazurskiej 
specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U., Nr 232, poz. 1562). 



78 Ekonomia 

 

Tabela 2. Podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  

Lp. Podstrefa Termin przyst ąpienia 
do strefy 

  1. Bartoszyce, Szczytno, Dobre Miasto Wrzesień 1997 

  2. Elbląg, Pasłęk Październik 2001 

  3. Olecko Styczeń 2004 

  4. Lidzbark Warmiński, Morąg, Mrągowo, Ostróda, Olsztyn Październik 2004 

  5. Mława Marzec 2005 

  6. Nowe Miasto Lubawskie Listopad 2005 

  7. Wielbark Czerwiec 2007 

  8. Ciechanów, Iława, Iłowo Osada, Ostrołęka Październik 2007 

  9. Olsztynek Marzec 2009 

10. Nidzica, Orzysz, Piecki Styczeń 2010 

11. Barczewo, Pisz Październik 2010 

Źródło: Opracowanie na podstawie: www.wmsse.com.pl [dostęp 15.12.2010]. 

 
Zainteresowanie inwestycjami oraz coraz większa wiedza przedsiębiorców na 

temat stref „wymusiły” na zarządcy strefy starania o powiększenie obszaru. 
Dlatego od 1997 roku do października 2010 roku strefa zwiększyła swój obszar  
o około 150%. Ponadto wykorzystanie ponad 70% powierzchni strefy przyniosło 
regionowi korzyści w postaci zatrudnienia 5404 osób czy nakładów inwesty-
cyjnych w kwocie bliskiej 3 mld PLN16. Atrakcyjność strefy skusiła przedsię-
biorców z wielu branŜ do ulokowania swoich inwestycji na jej terenie. Dominującą 
branŜą na obszarze strefy jest przemysł drzewny. Jednak największymi firmami, 
które prowadzą działalność na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, są dwa światowe koncerny: Michelin Polska S.A. oraz LG 
Electronics Mława Sp. z o.o. Z róŜnych przyczyn 25 firm uzyskało zezwolenie, ale 
nie rozpoczęło działalności. Wśród nich znalazły się między innymi Zakłady 
Mięsne ELMEAT S.A. w Elblągu. Najwięcej przedsiębiorców umiejscowiło się 
w  Szczytnie (9), ale w ośmiu podstrefach nie rozpoczął działalności Ŝaden 
inwestor. Natomiast najwięcej firm z wydanymi zezwoleniami, ale bez rozpoczętej 
inicjatywy gospodarczej zanotował Elbląg, w którym pięciu podmiotom nie udało 
się uruchomić działalności. Informacje na temat liczby przedsiębiorców z wyda-
nymi zezwoleniami w 24 podstrefach znajdują się w tabeli 3. 
 

                                                      
16 Ibidem. 
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Tabela 3. Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały zezwolenie na prowadzenie działalności w Warmińsko-   
-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na dzień 30 września 2010 roku 

Podstrefa Przedsi ębiorcy, którzy 
rozpocz ęli działalno ść 

Przedsi ębiorcy, którzy nie 
rozpocz ęli działalno ści 

Barczewo 0 0 

Bartoszyce 4 1 

Ciechanów 1 1 

Dobre Miasto 8 2 

Elbląg 2 5 

Iława 1 1 

Iłowo-Osada 1 0 

Lidzbark Warmiński 0 1 

Mława 2 2 

Morąg 1 0 

Mrągowo 4 3 

Nidzica 0 2 

Nowe Miasto Lubawskie 1 1 

Olecko 0 1 

Olsztyn 1 0 

Olsztynek 0 0 

Orzysz 0 0 

Ostrołęka 1 3 

Ostróda 0 0 

Pasłęk 1 0 

Piecki 1 0 

Pisz 0 0 

Szczytno 9 2 

Wielbark 1 0 

Razem 39 25 

Źródło: Opracowanie na podstawie: www.wmsse.com.pl [dostęp 15.12.2010]. 

 
Specjalne strefy ekonomiczne powinny przyciągać jak najwięcej inwestorów, 

aby spełniać załoŜenia ustawowe. W Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej wszyscy respondenci jako jedną z podstawowych przyczyn rozpo-
częcia inwestycji wytypowali ulgi i zwolnienia podatkowe. Nie bez znaczenia dla 
inwestorów jest umiejscowienie strefy, na co wskazała ponad połowa badanych,  
a dodatkowo dwie firmy za waŜny powód podały bliską granicę z Federacją 
Rosyjską, czyli Obwodem Kaliningradzkim17. Pozostałe przyczyny przedstawia 
wykres 1. 

                                                      
17 A. Czerniewski, Funkcjonowanie przedsiębiorstw w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekono-
micznej, PWSZ, Elbląg 2011, s. 46. 
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         N=23, istniała moŜliwość udzielenia więcej niŜ jednej odpowiedzi 
 
Wykres 1.  Przyczyny podjęcia działalności w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
Źródło: A. Czerniewski, Funkcjonowanie przedsiębiorstw w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, 

PWSZ, Elbląg 2011, s. 46. 

 
Dla inwestorów korzystanie z przywilejów strefy jest niewątpliwie duŜym 

atutem, ale podczas prowadzenia działalności na obszarze gospodarczym mogą 
występować niepoŜądane czynniki. Przeprowadzone w roku 2010 badania wykazały, 
Ŝe głównymi utrudnieniami w prowadzeniu działalności na terenie W-MSSE 
według respondentów były przeszkody prawne oraz niejasność przepisów, w tym 
podatkowych, a takŜe ograniczona powierzchnia do rozwoju firmy (42,5% wszys-
tkich wskazań)18. Blisko 13% badanych nie wskazało Ŝadnych problemów podczas 
funkcjonowania w strefie. Pozostałe problemy, jakie wymienili respondenci, 
dotyczyły: 
• dodatkowych kosztów ponoszonych w strefie, np. konieczności zatrudniania 

biura rachunkowego, radcy prawnego, 
• niedoboru kadr, 
• słabo rozwiniętej infrastruktury, 
• niskiego poziomu współpracy z ośrodkami badawczymi, 
• niewłaściwej współpracy z samorządem lokalnym i/lub władzami strefy. 

W specjalnych strefach ekonomicznych jest obserwowany efekt biegu 
jałowego, czyli sytuacja, w której powstanie i wzrost aktywności gospodarczej 
nastąpiłby bez istnienia strefy. Takie zjawisko wystąpiło równieŜ w W-MSSE 
w przypadku, kiedy firma uzyskiwała zezwolenie na działalność strefową, wcześniej 
juŜ działając na obszarze strefy przed jej powołaniem. Nie jest to zjawisko częste, 
jednak niekoniecznie poŜądane. 

                                                      
18 Ibidem, s. 55. 
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Podsumowanie 
 
 

W specjalnych strefach ekonomicznych kształtują się róŜnorodne postawy 
związane z przedsiębiorczością oraz róŜnego rodzaju interakcje. Współpraca 
przedsiębiorstw i specjalnej strefy ekonomicznej powinna być uzupełniana zaanga-
Ŝowaniem takŜe innych podmiotów. Dlatego waŜne jest wsparcie samorządów, 
podmiotów sfery urzędniczej, a takŜe mieszkańców okolicznych terenów, wśród 
których rodzi się pozytywny stosunek do realizacji projektu specjalnej strefy 
ekonomicznej. Ponadto istotne są: dąŜenie do realizacji postawionych zamierzeń, 
szukanie nowoczesnych rozwiązań, wspieranie inicjatyw gospodarczych, często 
powiązanych z siecią firm i placówek badawczych, co oznacza patrzenie na świat 
gospodarczo-ekonomiczny z szerokiej i nowoczesnej perspektywy. Kolejnym 
elementem współdziałania i rozwoju jest kształtowanie polityki klastrowej, 
zarówno w układzie lokalnym, jak i regionalnym. 

Korzyści funkcjonowania w strefie są bardzo duŜe, jednak w czasach kryzysu 
istnieją zupełnie inne warunki, dlatego władze stref muszą podchodzić do 
przepisów bardzo elastycznie. W takich warunkach sztywne reguły powodują wiele 
utrudnień, a wypełnianie zobowiązań wynikających z zezwolenia na funkcjono-
wanie w strefie moŜe stać się przyczyną nawet upadku przedsiębiorstwa. 

We wszystkich wymienionych układach znaczącą rolę odgrywa kapitał ludzki, 
a przede wszystkim społeczny. Bez umiejętności współdziałania w ramach sieci 
powiązanych ze sobą organizacji Ŝadne z prezentowanych inicjatyw nie będą 
mogły w pełni zaistnieć.  
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IDEA  POWSTANIA  I  MOśLIWOŚCI  ROZWOJU 
ELBLĄSKIEGO  PARKU  TECHNOLOGICZNEGO 

Artykuł opiera się na analizie dostępnych opracowań dotyczących parków technologicznych w Polsce. 
MoŜna zauwaŜyć, Ŝe stopniowo zwiększa się rola parków technologicznych w tworzeniu innowa-
cyjnych firm i wysokiej jakości miejsc pracy oraz w podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności 
gospodarki regionów. W kraju istnieje obecnie kilkadziesiąt inicjatyw parkowych. Pierwsze badania 
porównawcze wskazują na duŜe zróŜnicowanie parków zarówno pod względem stopnia rozwoju 
badanych instytucji, jak i ich faktycznej działalności oraz formy własności. Analizie poddano Elbląski 
Park Technologiczny, który znajduje się w początkowej fazie rozwoju i zostanie uruchomiony w 2011 
roku. W celu wskazania najlepszych rozwiązań dla skutecznego i efektywnego działania przedmioto-
wego parku wzbogacono artykuł o wnioski i rekomendacje. 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 
 Badania porównawcze dotyczące innowacyjności 32 krajów europejskich  
z 2008 roku umieszczają Polskę w ostatniej z czterech wyodrębnionych grup 
krajów, uszeregowanych według malejącej wartości tzw. syntetycznego wskaźnika 
innowacyjności kraju (Summary Innovation Index – SII). Polska została zakwalifi-
kowana do grupy tzw. krajów nadganiających (catching-up countries), czyli 
najsłabszej pod względem innowacyjności. Na tle krajów Unii Europejskiej 
wskaźnik innowacyjności polskich przedsiębiorstw jest takŜe bardzo niski. Deter-
minanty zewnętrzne innowacji płyną z otoczenia krajowego i międzynarodowego, 
w którym działa przedsiębiorstwo i z którego zasobów korzysta (w sposób 
bezpośredni i pośredni), w rezultacie determinanty te wyznacza środowisko, 
w jakim przedsiębiorstwo funkcjonuje1.  
 Nowoczesne państwo moŜe wspierać przedsiębiorców, ułatwiając im zdoby-
wanie wiedzy (np. poprzez organizację szkoleń), a takŜe przez aktywne uczestnic-
two w rozwijaniu nauki i tworzeniu infrastruktury ułatwiającej prowadzenie 
działalności gospodarczej2. Według Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015 w Polsce 
wspieraniem innowacyjności ma się zajmować 537 ośrodków, z czego ponad 

                                                      
1 A. Wziątek-Kubiak, E. Balcerowicz, Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście po-
ziomu wykształcenia pracowników, Warszawa 2009, s. 18. 
2 Jak wdraŜać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców, PARP, Warszawa 
2005, s. 14. 
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połowę stanowią ośrodki szkoleniowo-doradcze. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe zaledwie 
10% placówek wykazuje zdolność do wsparcia działalności innowacyjnej w zakre-
sie transferu technologii3. Na poziomie regionalnym na politykę innowacyjną 
wpływa wiele czynników. Na pierwszy plan wysuwają się wiedza i świadomość 
podmiotów publicznych, w tym podmiotów wyznaczających ramy polityki innowa-
cyjnej. Tylko te regiony, w których następuje dynamiczny i ustawiczny rozwój 
zdolności innowacyjnych oraz zachodzą współzaleŜne procesy adaptacji, kreacji  
i uczenia się, mają szansę na wypracowanie i utrzymanie przewagi konkuren-
cyjnej4. Parki technologiczne pozytywnie oddziałują na gospodarkę regionalną, 
dlatego stały się one popularnym narzędziem wspierania rozwoju przedsiębiorczości. 
Najwięcej parków w Polsce powstało w latach 2004–2006, co było związane  
w głównej mierze z dotacjami z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. 
MoŜna uznać, Ŝe wzrost liczby parków naukowych, parków badawczych, parków 
naukowo-badawczych, parków naukowo-technologicznych i parków przemysłowo-
technologicznych był moŜliwy głównie dzięki potęŜnym nakładom finansowanym 
z budŜetu państwa, budŜetów samorządów oraz Unii Europejskiej. W efekcie parki 
powstają w regionach duŜych i małych, ośrodkach naukowych dobrych i słabych, 
środowiskach przedsiębiorczych oraz mniej aktywnych. W zasadzie mogą powsta-
wać wszędzie, jednak tylko w nielicznych lokalizacjach mają szansę spełnić 
pokładane w nich nadzieje5. 
 
 
 
1. Rozwój parków technologicznych w Polsce 
 
 
 Zgodnie z definicją wprowadzoną przez ustawę z 29 sierpnia 2003 roku  
o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach 
dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. 
2003, Nr 159, poz. 1537) przez „park technologiczny” naleŜy rozumieć „zespół 
wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony  
w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami 
naukowymi a przedsiębiorcami, w którym oferowane są przedsiębiorcom wyko-
rzystującym nowoczesne technologie usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu  
i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników 
badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a takŜe 
stwarzający tym przedsiębiorcom moŜliwość prowadzenia działalności gospodarczej 

                                                      
3 Zwiększanie świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści płynących z popytowego podejścia 
do innowacji, red. U. Kłosiewicz-Górecka, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 
2007, s. 25. 
4 Przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce w kontekście europejskim – ocena dystansu, Fundacja 
Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 2008, s. 89. 
5 P. Tamowicz, Parki naukowo-technologiczne w Polsce. Uwarunkowania rozwoju. Nakłady i pierwsze 
efekty, Gdańsk 2008, s. 59. 
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przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury na zasadach umownych”. 
Natomiast zgodnie z definicją przyjętą przez Zarząd Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Parków Naukowych (ang. International Association of Science Parks) 
park naukowy (technologiczny) to organizacja zarządzana przez wyspecjalizowany 
podmiot, której głównym celem jest wzrost zamoŜności społeczności lokalnych 
poprzez promocję kultury innowacji i konkurencyjności wśród sektora biznesu  
i instytucji naukowo-badawczych. Dla osiągnięcia tych celów park naukowy 
(technologiczny) stymuluje i zarządza przepływem wiedzy i technologii pomiędzy 
uniwersytetami, instytucjami badawczo-rozwojowymi, firmami i rynkami. Park 
umoŜliwia powstawanie i rozwój innowacyjnych firm poprzez ich inkubację  
i proces spin-off. Dostarcza takŜe innych wartościowych usług wraz z wysokiej 
jakości powierzchnią uŜytkową i infrastrukturą techniczną. 
 Pierwsze parki naukowo-technologiczne powstały w latach 50. i 60. na terenie 
Stanów Zjednoczonych, a w Europie pojawiły się w latach 70. w Wielkiej Brytanii. 
Liczące ponad 60 lat parki technologiczne nawiązują do dziewiętnastowiecznej 
marshallowskiej koncepcji dystryktów przemysłowych. Fakt skupienia na zam-
kniętym obszarze przedsiębiorstw i usług okołobiznesowych wywołuje „efekty 
synergiczne”, co w połączeniu z działalnością badawczo-rozwojową i moŜliwością 
finansowania ryzyka (venture capital) moŜe przerodzić się w środowisko innowa-
cyjne. Współczesny sieciowy biznes potrzebuje dynamicznego otoczenia, generu-
jącego zdolności innowacyjne.  
 Pierwszym polskim parkiem technologicznym jest Poznański Park Naukowo- 
-Technologiczny, który został powołany w maju 1995 roku w ramach działalności 
statutowej i gospodarczej Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W 2008 
roku w Polsce istniały 32 parki, które zostały poddane pierwszemu badaniu porów-
nawczemu (benchmarking). Autorzy badania zwrócili uwagę na duŜą róŜnorodność 
parków zarówno pod względem stopnia rozwoju badanych instytucji, jak i ich 
faktycznej działalności oraz formy własności (instytucje publiczne i prywatne). 
Spośród wszystkich badanych jednostek tylko sześć parków zaliczono do wysoko 
rozwiniętych (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Poznański Park Nau-
kowo-Technologiczny, Toruński Park Technologiczny, Wrocławski Park Techno-
logiczny, Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny i Kra-
kowski Park Technologiczny). Elbląski Park Technologiczny znajdował się wówczas 
w fazie planowania i opracowywania studium wykonalności inwestycji6. 

MoŜna zauwaŜyć, Ŝe w Polsce stopniowo zwiększa się rola parków techno-
logicznych w tworzeniu innowacyjnych firm i wysokiej jakości miejsc pracy oraz 
w podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionów. Zgodnie 
z raportem opracowanym w 2009 roku pod patronatem Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD), dotyczącym ośrodków innowacji i przedsię-
biorczości, w połowie 2009 roku zidentyfikowano łącznie 46 inicjatyw parkowych, 
które ze względu na stopień zaawansowania moŜna było podzielić na trzy 
kategorie: 
                                                      
6 Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce – 2010, Wyniki badania, PARP, Warszawa 2010, 
s. 27-30. 
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• Grupa I – 23 parki technologiczne zaawansowane organizacyjnie, realizujące 
działalność statutową w pełnym zakresie, włącznie z udostępnianiem 
powierzchni i usług wspierających dla firm; 

• Grupa II – 7 inicjatyw skoncentrowanych na pracach przygotowawczo-adapta-
cyjnych lub w trakcie transformacji z tradycyjnych parków przemysłowych; 

• Grupa III – 16 przedsięwzięć w fazie projektowania i przygotowywania podstaw 
organizacyjnych (powstał podmiot lub zespół prowadzący działania przygo-
towujące park). 

 Jednym z najbardziej znaczących czynników stymulujących transfer techno-
logii jest poszerzenie dostępu do środków publicznych przeznaczonych na dzia-
łalność innowacyjną i prace o charakterze badawczo-rozwojowym. Istotne okazują 
się równieŜ zmiany związane ze zniesieniem cięŜaru biurokracji, podatkowych 
uregulowań prawnych i rachunkowych7. Działające polskie parki technologiczne 
i inicjatywy parkowe wskazują takŜe następujące bariery rozwoju:  
• brak środków na rozwój,  
• brak zaangaŜowania lub wyraźnego poparcia ze strony lokalnych aktorów (ang. 

stakeholders) lub udziałowców, 
• niskie zainteresowanie ze strony firm (lokatorów), 
• niski poziom przedsiębiorczości akademickiej, 
• brak tradycji współpracy na linii nauka – biznes,  
• brak zaufania środowiska przedsiębiorców do środowiska naukowego (trakto-

wanie środowiska naukowego jako oderwanego od rzeczywistości gospodarczej 
i biznesowej), 

• niski poziom innowacyjności i systemowe bariery dla rozwoju przedsię-
biorczości.  

 
 

2. Początki działalności Elbląskiego Parku Technologicznego 

 
 Elbląski Park Technologiczny (EPT) jest samorządową jednostką organiza-
cyjną, wykonującą zadania publiczne na rzecz społeczności elbląskiej. Przedmiot  
i zasady działania parku określa statut (załącznik do uchwały Rady Miejskiej  
w Elblągu w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej „Elbląski Park Technolo-
giczny” z dnia 16 września 2010 roku). EPT to jednostka budŜetowa, której 
terenem działania jest Gmina Miasto Elbląg, a siedzibą Centrum Biznesu, Rozwoju 
i Innowacji. EPT jest finansowany z następujących źródeł: 
• budŜet miasta, 
• przychody z tytułu dzierŜawy i wynajmu pomieszczeń parkowych, 
• przychody z tytułu powierzchni reklamowej, 
• źródła zewnętrzne, np. środki z Unii Europejskiej. 
                                                      
7 Badanie barier i stymulatorów dotyczących mechanizmów tworzenia i transferu innowacji ze środo-
wiska naukowego do sektora przedsiębiorstw, red. S. Szultki, Instytut Badań nad Gospodarką Ryn-
kową, Gdańsk 2008, s. 40. 
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Budowa EPT na Modrzewinie Południe została uznana za jedno z priorytetowych 
zamierzeń władz lokalnych ujętych w Wieloletnim planie inwestycyjnym na lata  
2007–2013 dla miasta Elbląga. Teren parku został włączony do obszaru Warmińsko-
Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ponad 30 ha), co gwarantuje przedsię-
biorcom ulgi w podatku dochodowym od 50% do 70%, zaleŜnie od wielkości przed-
siębiorstwa. EPT jest umiejscowiony w północnej części Elbląga na Modrzewinie 
Południe, w bliskiej odległości od drogi krajowej S22 (Elbląg – Obwód Kalinin-
gradzki) oraz drogi krajowej S7 (Warszawa – Gdańsk). Tym samym park zapewnia 
odpowiednią lokalizację dla firm technologicznych i innowacyjnych na terenie 
miasta Elbląga oraz obszaru oddziaływania (kraj – województwo warmińsko-  
-mazurskie, zagranica – południowa część Regionu Morza Bałtyckiego). 
 Cały obszar EPT o powierzchni około 64 ha został podzielony na sześć 
połączonych tarasami subparków (Subpark I – Metalurgia 9,5 ha; Subpark II – 
Meblarstwo 6,4 ha; Subpark III – Budownictwo 12,2 ha; Subpark IV – IT 20,5 ha; 
Subpark V – Ochrona środowiska 11,5 ha; Subpark VI – b/d 7,6 ha), co obrazuje 
rysunek 1. 
 

 
Rys. 1. Obszar Elbląskiego Parku Technologicznego 

Źródło: www.ept.elblag.eu [dostęp 31.03.2011]. 

 
Na najwyŜszym tarasie, pełniącym zarazem funkcję centralnego subparku o powierz-
chni prawie 5 ha, powstanie Centrum Biznesu Rozwoju i Innowacji8. Centrum 
będzie odpowiadało za kompleksową obsługę inwestorów prowadzących działalność 
w EPT. Wachlarz usług świadczonych przez Centrum będzie obejmować między 
innymi księgowość, bankowość, usługi ubezpieczeniowe i transport. W jego 
ramach będą równieŜ działały placówki naukowe. Na powierzchni ponad 30 ha 
powstanie pole golfowe, które będzie miejscem spotkań działających w strefie 
parku biznesmenów. Zakłada się równieŜ budowę sieci teleinformatycznej, która 
                                                      
8 Inwestycja współfinansowana z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 
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pozwoli na korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu instytucjom 
i firmom działającym na terenie EPT9. 
 Elbląski Park Technologiczny jest w początkowej fazie rozwoju i obecnie nie 
posiada Ŝadnego lokatora. Zgodnie z uzyskanymi informacjami z Urzędu 
Miejskiego w Elblągu w najbliŜszej przyszłości do parku wprowadzi się klaster 
meblowy oraz klaster ICT. Obecność klastra ICT w parku stworzy szansę na bliską 
współpracę zarówno z uczelnią wyŜszą (PWSZ w Elblągu), jak i Elbląskim 
Inkubatorem Nowoczesnych Technologii Informatycznych. W EPT zostaną 
uruchomione cztery centra badawczo-rozwojowe: 
• Centrum Technologii Drewna i Mebli,  
• Centrum Transferu Technologii Informatycznych,  
• Centrum Metaloznawstwa, 
• Centrum Jakości Środowiska.  

W ramach dofinansowania ze środków UE Gmina Miasto Elbląg wyposaŜa 
centra badawcze w nowoczesny sprzęt laboratoryjny, który umoŜliwi prowadzenie 
badań naukowych. Ścisła współpraca pomiędzy centrami badawczymi a przedsię-
biorcami inwestującymi w EPT umoŜliwi wykorzystanie wyników badań nauko-
wych przy wdraŜaniu nowoczesnych technologii i produkcji dóbr opartych na 
innowacyjnych rozwiązaniach. W centrach badawczych przedsiębiorcy będą mogli 
skorzystać z usług w zakresie: 
• przekształcenia wyników naukowych i prac rozwojowych w innowacje techno-

logiczne; 
• tworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej; 
• transferu technologii; 
• doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw. 

Park nie rozpoczął jeszcze działalności i nie posiada strategii rozwoju10. W EPT 
zatrudniony jest administrator budynku, przy czym docelowo będzie zatrudnionych 
pięć osób, w tym dyrektor i główny księgowy. Dodatkowym organem EPT będzie 
Rada Naukowa. 
 
 
 
3. Proponowane kierunki rozwoju 
Elbląskiego Parku Technologicznego 
 
 
 Z uwagi na specyfikę działalności parku technologicznego rekomendowanym 
rozwiązaniem docelowym dla EPT jest prowadzenie działalności w formie spółki 
kapitałowej (spółka z o.o., spółka akcyjna). W odróŜnieniu od spółek osobowych, 
spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną, co oznacza, Ŝe są one podmiotami 
prawa, w pełni niezaleŜnymi od swoich wspólników. Spółki kapitałowe mogą 

                                                      
  9 http://www.ept.elblag.eu [dostęp 2011.03.09]. 
10 Stan na marzec 2011 roku. 
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nabywać majątek i zaciągać zobowiązania11. Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością jest łatwiejsza do zawiązania, niŜszy jest bowiem kapitał zakładowy (min. 
50 tys. PLN) i prostsze są procedury jej tworzenia, a następnie funkcjonowania.  
W przypadku przekształcenia EPT z jednostki budŜetowej w spółkę kapitałową  
w celu zapewnienia równowagi warto zadbać o zróŜnicowany skład poszczególnych 
udziałowców, np. zapewnić udział w zarządzaniu parkiem ze strony organów 
administracji publicznej, sektora prywatnego oraz środowiska naukowego (system 
zarządzania oparty na modelu Triple Helix). PowyŜsze rozwiązanie zapewni 
równomierny rozwój oraz formułowanie spójnych celów. 

Elbląski Park Technologiczny powinien bazować na zarządzaniu menedŜer-
skim w kooperacji z Radą Naukową, dlatego właściwe byłoby zatrudnienie takŜe 
osób z tytułem naukowym; przy czym naleŜałoby oddzielić funkcje menedŜerskie 
od naukowych. Dobór kadry w oparciu o wysokie kwalifikacje oraz zaangaŜo-
wanie zatrudnionych osób w znacznym stopniu moŜe przyczynić się do sukcesu tej 
inicjatywy. Natomiast częste zmiany kadry zarządzającej mogą wpłynąć na 
destabilizację i brak spójności działań parku. WaŜnym aspektem jest ponadto 
właściwa liczba menedŜerów i relacja liczby pracowników do liczby lokatorów, 
co ma zapewnić wysoką efektywność funkcjonowania parku. 
 Park powinien wspierać rozwój przedsiębiorczości, wpływać na poprawę 
innowacyjności firm oraz stwarzać warunki dla współpracy w ramach modelu 
Triple Helix, czyli współpracy administracji publicznej z firmami i ośrodkami 
naukowymi. EPT jest zlokalizowany w ośrodku miejskim, który posiada 
następujące zaplecze naukowo-badawcze: PWSZ w Elblągu, EUHE w Elblągu, 
WyŜsza Szkoła im. Bogdana Jańskiego. EUHE w Elblągu i WyŜsza Szkoła  
im. Bogdana Jańskiego to ośrodki młode, mające słabo zarysowany profil tech-
niczny. Dlatego w pierwszej kolejności naleŜy skupić się na współpracy z PWSZ  
w Elblągu (Instytut Ekonomiczny oraz Instytut Informatyki Stosowanej). Ponadto 
park powinien nawiązać współpracę z innymi uczelniami wyŜszymi, takimi jak 
Uniwersytet Gdański (Wydział Ekonomiczny oraz Wydział Zarządzania), Politech-
nika Gdańska (Wydział Elektroniki i Techniki Informatycznej), Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski (Centrum Transferu Technologii). Uniwersytet oraz kaŜda 
szkoła wyŜsza to instytucje, w których wiedza jest rozwijana oraz rozpowszech-
niana. Jest to wylęgarnia nowych kreatywnych pomysłów i rozwiązań, które dzięki 
obopólnej współpracy pomiędzy parkiem i uczelnią mogą zamienić się w inno-
wacyjny produkt lub usługę. Przy czym nie musi to oznaczać zaangaŜowania 
finansowego czy własnościowego z obu stron. Przeciwnie, moŜe to być działanie 
wspierające poprzez zaangaŜowanie konkretnych ludzi (liderów) z ramienia uczelni 
oraz menadŜera parku odpowiedzialnego za kontakty z uczelniami. Współpraca 
taka moŜe mieć charakter perspektywiczny i długofalowy oraz nie musi obliga-
toryjnie pociągać za sobą wymiernych korzyści ekonomicznych.  

W Polsce skłonność do współpracy pomiędzy sferą badawczo-rozwojową  
a przedsiębiorstwami jest daleka od poŜądanej. Decyduje o tym zarówno profil 
                                                      
11 Komercjalizacja wyników badań naukowych – krok po kroku, Centrum Transferu Technologii 
Politechnika Krakowska, Kraków 2009, s. 249. 
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działalności jednostek badawczych, jak i podejście do tej kwestii jednostek 
gospodarczych12. Przedsiębiorcy takŜe zwracają uwagę na aspekt współpracy 
indywidualnej z naukowcami, a nie tylko z jednostkami naukowymi, co moŜe 
wynikać z chęci lub konieczności przezwycięŜania barier formalno-prawnych 
związanych z realizacją innowacyjnych projektów13. Kadra zarządzająca EPT 
winna zatem dołoŜyć wszelkich starań, aby współpraca pomiędzy firmami-  
-lokatorami parków a uczelniami nie ograniczyła się wyłącznie do rzadkich i/lub 
nieformalnych kontaktów lub dotyczyła wyłącznie uŜytkowania (dzierŜawy) 
sprzętu uczelni. Dobór instytucji do współpracy odgrywa bardzo waŜną rolę, 
poniewaŜ moŜe przyczynić się do uzyskania wysokiej dynamiki rozwojowej EPT. 
Efektywność działania kaŜdego parku zaleŜy od wygenerowanych mechanizmów 
transferu technologii z instytucji naukowych do biznesu, dlatego w przyszłości 
EPT powinien sformalizować powiązania z instytucjami naukowo-badawczymi. 
Na samym początku współpraca parku z podmiotami sfery nauki mogłaby 
odbywać się poprzez organizację szkoleń, seminariów i konferencji, ścisłą współ-
pracę z uczelnianymi komórkami transferu technologii (CTT, Rzecznik Patentowy 
itp.), poprzez wspólną realizację projektów dofinansowanych z funduszy Unii 
Europejskiej oraz organizację praktyk studenckich. NaleŜy równieŜ dodać, iŜ 
udział przedstawicieli nauki w organach decyzyjnych EPT mógłby zaowocować 
podjęciem wspólnego projektu wdroŜeniowego, a rezydenci parku mogliby 
korzystać z laboratoriów instytucji naukowych i powierzchni naukowo-badawczej.  
 Na terenie dobrze funkcjonującego parku powinny dominować nowoczesne 
przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe. W parku powinien być zlokalizowany 
takŜe inkubator technologiczny lub/i laboratorium badawcze oraz instytucje 
aktywne w zakresie transferu technologii i doradztwa technologicznego. Oferta 
inkubatora znajdującego się w parku powinna być skierowana w szczególności do: 
• przedsiębiorstw innowacyjnych i znajdujących się w fazie początkowej oraz  

w fazie wzrostu, 
• załoŜycieli nowych innowacyjnych firm usługowych, którzy poszukują konsul-

tingu w fazie początkowej (organizacyjnej), 
• przedsiębiorstw zakładanych przez studentów oraz absolwentów uczelni współ-

pracujących z parkiem, 
• przedsiębiorstw zakładanych przez pracowników naukowych zamierzających 

prowadzić działalność gospodarczą w celu komercjalizacji dorobku naukowego, 
• przedsiębiorstw planujących wdroŜenie innowacji i oczekujących dostępu do 

potencjału badawczego środowiska akademickiego oraz laboratoriów znajdu-
jących się w parku. 

Inkubator zlokalizowany w EPT z całą pewnością przyczyni się do powstania 
nowych, małych i średnich firm opartych na najnowszych rozwiązaniach 

                                                      
12 Konkurencyjność sektora wysokiej techniki, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prog-
noz, Warszawa 2009, s. 32. 
13 P. Ciacek, Raport dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z badania „Ocena poziomu 
świadomości i postaw wobec innowacyjności wśród grup docelowych planowanej kampanii promo-
cyjnej”, Warszawa 2009, s. 37-38. 
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technologicznych oraz zoptymalizuje warunki dla transferu i komercjalizacji 
technologii poprzez:  
• kontakty z instytucjami naukowymi i ocenę przedsięwzięć innowacyjnych; 
• dostarczanie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą; 
• usługi wspierające biznes, np. doradztwo finansowe, marketingowe, prawne, 

organizacyjne i technologiczne; 
• tworzenie właściwego klimatu dla podejmowania działalności gospodarczej  

i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, tzw. efekty synergiczne; 
• pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym funduszy ryzyka; 
• dostęp do laboratoriów w placówkach naukowych. 

 Obecnie inkubator przedsiębiorczości (EINTI – Elbląski Inkubator Nowo-
czesnych Technologii Informatycznych) funkcjonuje w Elblągu jako niezaleŜna 
jednostka i nie współpracuje z EPT. Ponadto oferta inkubatora jest skierowana 
tylko do przedsiębiorstw wywodzących się ze środowiska akademickiego (w więk-
szości studentów PWSZ w Elblągu oraz Politechniki Gdańskiej) z branŜy ICT,  
w rezultacie stopując firmy innowacyjne z innych branŜ. 
 Z uwagi na to, Ŝe działalność EPT zostanie zainaugurowana dopiero w drugim 
kwartale 2011 roku, a park znajduje się we wczesnej fazie rozwoju, EPT 
w pierwszej kolejności powinien: 
• naleŜycie zarządzać terenami oraz nieruchomościami będącymi własnością 

parku, 
• zapewnić odpowiednią lokalizację firmom technologicznym i innowacyjnym, 

w tym obligatoryjnie biuro wirtualne dla mikroprzedsiębiorstw,  
• stworzyć platformę wymiany informacji pomiędzy sferą nauki i biznesem, 
• wspierać rozwój i współpracę między przedsiębiorstwami krajowymi i zagra-

nicznymi, 
• zapewnić warunki potrzebne do inkubacji nowych innowacyjnych przedsię-

biorstw, 
• dostarczać usługi biznesowe (ogólne – biurowe, sekretarskie, sprzątania, ochrony 

oraz usługi wysoko specjalistyczne – wszelakiego typu doradztwo, w tym 
technologiczne), 

• organizować szkolenia branŜowe i ogólne, konferencje naukowe dostosowane 
do potrzeb sektora MŚP, 

• promować lokatorów EPT i zapewniać pomoc marketingową. 

 Liczne opracowania i badania sektora przedsiębiorstw dostarczają informacji  
o potrzebach przedsiębiorców wobec parków. Przy opracowywaniu pełnego 
wachlarza usług kadra zarządzająca EPT powinna uwzględnić niŜej wymienione 
oczekiwania przedsiębiorców znajdujących się w parkach, tj.: 
• ułatwienia współpracy z innymi przedsiębiorstwami z parku (czyli stworzenie 

środowiska kooperacyjnego), 
• marki parku, w celu skutecznej promocji, 
• pomocy w uzyskaniu dofinansowania, np. z Unii Europejskiej, 
• łatwiejszej współpracy ze środowiskiem naukowym, 
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• z jednej strony dostępu do baz danych (o technologiach, o potencjalnych 
partnerach, specjalistyczne biblioteki), a z drugiej strony dystrybucji wiedzy o fir-
mach zlokalizowanych w parku, ich produktach i technologiach na zewnątrz, 

• korzystnej lokalizacji, 
• zapewnienia usług specjalistycznych (tj. doradztwo technologiczne, własność 

intelektualna itp.), 
• zapewnienia dodatkowych usług (księgowych, prawnych), 
• organizacji szkoleń dla pracowników firm, 
• dostępu do nowoczesnych laboratoriów. 

 WaŜnym elementem atrakcyjności EPT mogłaby być oferta pomocy skiero-
wana do małych i średnich firm, obejmująca w ogólnym zarysie: róŜnego typu 
doradztwo i konsulting, infrastrukturę i dostęp do wspólnych urządzeń serwiso-
wych oraz pomoc finansową (fundusze poŜyczkowe, venture capital oraz anioły 
biznesu) i pośrednictwo kredytowe. NaleŜy podkreślić, Ŝe nie naleŜy koncentrować 
swoich wysiłków organizacyjnych wyłącznie na kwestiach infrastrukturalnych,  
a w zamian zaangaŜować się w budowę efektywnego systemu usług. Zakres 
doradztwa i szkoleń oferowanych w EPT mógłby obejmować następujące obszary 
tematyczne: 
• informacja technologiczna i patentowa, 
• finanse i podatki,  
• opracowanie biznesplanu,  
• badania rynku,  
• promocja i marketing,  
• prawo gospodarcze,  
• pośrednictwo kooperacyjne,  
• informatyka (ICT) jako wspólny element dla wszystkich branŜ, 
• dostęp do środków z funduszy europejskich w kolejnych okresach programo-

wania, 
• umoŜliwienie nawiązania współpracy międzynarodowej – wejście na rynek 

globalny. 

 Ciekawą formą wsparcia dla nowo powstałych firm byłyby indywidualne 
konsultacje z mentorem, czyli właścicielem firmy, która osiągnęła sukces i pręŜnie 
działa na rynku lub z doświadczonym menedŜerem z bardzo dobrze prosperującego 
przedsiębiorstwa. Ponadto park powinien w niedalekiej przyszłości zapewnić swoim 
lokatorom indywidualne konsultacje, audyt technologiczny i finansowy, biznesowe 
kojarzenie firm krajowych i zagranicznych, informacje dotyczące branŜowych 
imprez organizowanych w kraju i za granicą.  
 Zasadne jest wspieranie kwalifikacji i kompetencji kadr MŚP w zakresie 
obsługi rynków zagranicznych. Niski udział w rynkach zagranicznych polskich MŚP 
przynajmniej w części wiąŜe się z niedostatecznymi kompetencjami kadr, dlatego 
w ramach wsparcia naleŜy uwzględniać kompetencje w obszarze współpracy, 
tworzenia klastrów,  pozwalające  wzmacniać konkurencyjność małych podmiotów 
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na odległych rynkach14. Tworzenie klastrów intensyfikuje rozwój gospodarczy. 
Amerykański badacz E. Porter stwierdził, Ŝe przedsiębiorstwa i instytucje z okreś-
lonej branŜy, skoncentrowane na względnie małej przestrzeni, będąc ze sobą ściśle 
powiązane, współpracują bardzo blisko. Tak więc, pomimo konkurowania ze sobą, 
powiązane są ze sobą róŜnymi sieciami współpracy. Zaleca się, aby w EPT swoje 
siedziby miały klastry działające na terenie Elbląga, np. klaster meblowy. NaleŜy 
równieŜ zachęcić swoją ofertą firmy działające w branŜy ICT. Technologie ICT 
odgrywają pierwszorzędną rolę w zwiększaniu konkurencyjności poprzez wspoma-
ganie przedsiębiorstw we wprowadzaniu nowych modeli biznesowych, rozwoju 
nowych aplikacji, poprawie i przekształcaniu procesów biznesowych, zwiększaniu 
zakresu usług oraz podnoszeniu efektywności. Zastosowanie technologii ICT staje 
się jednym z bardziej ekonomicznych sposobów zwiększania innowacyjności 
firmy, szczególnie w obszarach innowacji procesowych, organizacyjnych oraz 
marketingowych. Szersze wykorzystanie ICT w działalności przedsiębiorstw jest 
szansą na podniesienie pozycji konkurencyjnej szczególnie podmiotów o niŜszym 
potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym, które nie są w stanie prowadzić 
własnych prac badawczo-rozwojowych czy angaŜować się w szerszą współpracę 
ze środowiskiem naukowym. Tym samym są kluczowym elementem procesu 
innowacji w usługach, umoŜliwiają tworzenie nowych usług, takich jak np. 
diagnostyka na odległość i wiele innych usług opartych na przetwarzaniu danych 
oraz komunikacji15. 
 W celu oceny efektywności funkcjonowania parku powinien funkcjonować 
wewnętrzny system ewaluacji działań, który byłby waŜnym instrumentem przydat-
nym do wprowadzenia zmian w strategii EPT i miasta Elbląga. Strategia parku 
powinna być skorelowana ze strategią rozwoju miasta, a do jej kluczowych 
elementów naleŜy zaliczyć szerzenie polityki proinnowacyjnej, opartej na modelu 
Triple Helix oraz efektywna strategia promocyjno-marketingowa. W celu stwo-
rzenia międzynarodowej marki parku kontakty z krajowymi oraz zagranicznymi 
parkami powinny odgrywać waŜną rolę w planowaniu strategicznym EPT. Ponadto 
dobra marka przyczyni się do znalezienia zagranicznych inwestorów. W roku 2011 
zostanie opracowana takŜe strategia rozwoju EPT w ramach międzynarodowego 
projektu DISKE (Development of Innovative Systems through Knowledge 
Exchange). Warto zatem rozwaŜyć, który z trzech typów strategii rozwoju parku 
mógłby znaleźć zastosowanie w EPT.  
 W przypadku parków znajdujących się w duŜych aglomeracjach zlokalizo-
wanych w atrakcyjnych gospodarczo i komunikacyjnie regionach punktem wyjścia 
ich utworzenia jest najpierw inwestycja w nieruchomości, modernizacja i rozwój, 
a następnie intensywna promocja celem przyciągnięcia firm i instytucji. Budowa 
parku zaczyna się więc niejako od stworzenia komercyjnego, technologicznie 
zorientowanego parku biznesu, a w dalszej kolejności następuje rozwijanie innych 

                                                      
14 B. Plawgo, J. Kornecki, Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw, 
PARP, Warszawa 2010, s. 235. 
15 Badanie innowacyjności sektora usługowego. Raport z badania, Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową, Pentor Research International, Warszawa 2008, s. 138. 
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funkcji. Przykładami zastosowania takiej strategii są fiński Technopolis Group, 
Andalusia Technology Park oraz Sophia Antipolis we Francji. Punktem krytycz-
nym przy jej wdraŜaniu jest nie tyle atrakcyjność samej infrastruktury, ile potencjał 
regionu i jego atrakcyjność dla ulokowania tam firmy i inwestycji produkcyjnych. 
 Kolejnym typem strategii jest budowa parku na bazie aktywów i „kompe-
tencji” technologicznych, która polega na tworzeniu infrastruktury i jednostek 
organizacyjnych oferujących zaawansowane usługi badawcze i doradcze. W tym 
wypadku najistotniejsze są kompetencje i know-how skumulowany w lokalnych 
instytucjach naukowych. Klientami tak budowanego parku są na ogół małe 
i  średnie firmy. Strategia ta moŜe być realizowana w mniejszych regionach i jest 
niejako strategią dla parku „przy uczelni”. 
 Innym rozwiązaniem jest strategia oparta na efekcie klastra. Ma ona zastoso-
wanie przede wszystkim na obszarach zdominowanych przez branŜe tradycyjne 
(niska wartość dodana), gdzie: 
• sektor naukowy i badawczo-rozwojowy jest słabo rozwinięty,  
• istnieją małe moŜliwości przyciągnięcia inwestorów spoza regionu,  
• środki na stworzenie atrakcyjnej infrastruktury są niewystarczające.  

Park nie powinien koncentrować się na ofercie dla wszystkich lokalnych sektorów 
MŚP, lecz przede wszystkim na tych, które tworzą klaster lub jego zaląŜek16. 
Funkcja klastrowa parku technologicznego dotyczy przede wszystkim transferu 
wiedzy w oparciu o bezpośrednie kontakty przedsiębiorstw i ośrodków badaw-
czych prowadzących specjalistyczną działalność w danej branŜy. Na tego rodzaju 
przepływ wiedzy wpływa koncentracja przestrzenna, tj. zgromadzenie przedsię-
biorstw i instytucji badawczych w niewielkiej odległości. Koncentracja w rezul-
tacie moŜe doprowadzić do zwiększenia liczby implementowanych innowacji, co 
z  kolei generuje efekty zewnętrzne i prowadzi do wzrostu produktywności firm 
naleŜących do klastra17. Orientacja branŜowa pozwala parkom na większe wyko-
rzystanie potencjału regionu, lepsze dostosowanie oferty parku do potrzeb firm 
poprzez odpowiednie wyposaŜenie laboratoriów, a takŜe na zainicjowanie współ-
pracy między firmami, co jest szczególnie istotne w kontekście pobudzania inno-
wacyjności i tworzenia systemów innowacyjnych18. 
 Ostatni z wyŜej opisanych powyŜej typów strategii mógłby znaleźć zasto-
sowanie w EPT. Dopasowanie struktury branŜowej (ofertowej) inicjatywy par-
kowej do realnych potrzeb gospodarki to warunek jej trwałej gospodarczej uŜytecz-
ności. Wybór orientacji branŜowych w EPT na bazie klastrów, w tym w szczegól-
ności z zakresu technologii drewna i mebli, technologii informatycznych oraz 
metaloznawstwa, wydaje się zatem kierunkiem słusznym. EPT będzie wspierał 
przedsiębiorstwa innowacyjne, których produkcja i oferowane usługi prowadzą do 

                                                      
16 Studium Wykonalności. Drugi etap przedsięwzięcia „Elbląski Park Technologiczny na Modrze-
winie Południe”, Etap I – Koncepcja rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych, Gmina Miasto Elbląg, 
Elbląg, maj 2007, s. 68-70. 
17 D. Pelle, M. Bober, M. Lis, Parki technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji 
i dyfuzji wiedzy, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2008, s. 14. 
18 Benchmarking parków technologicznych w Polsce, Wyniki badania, PARP, Warszawa 2008, s. 199. 



I. Nawrocka, A. Zielińska, Idea powstania i moŜliwości rozwoju... 95 

 

wytworzenia oraz funkcjonowania klastrów, i stworzy branŜowe centra rozwoju. 
Innowacyjne klastry pozytywnie wpłyną na innowacyjność przedsiębiorstw i sekto-
rów działających obok klastrów. NaleŜy takŜe zwrócić uwagę na fakt, Ŝe zdecy-
dowanie większe szanse na szybki i trwały rozwój mają klastry wykorzystujące 
tradycję oraz doświadczenia gromadzone przez lata. W przypadku Elbląga chodzi 
tutaj przede wszystkim o przemysł drzewny oraz metalurgiczny. Przykład 
utworzenia Centrum Metalurgicznego pokazuje, jak moŜna wykorzystać istniejące 
przewagi konkurencyjne dla restrukturyzacji i przekształcenia przemysłu trady-
cyjnego w przemysł naukochłonny, wspierający rozwój konkurencyjności regionu. 
Przy czym sam fakt istnienia w EPT centrów branŜowych i współpraca z klastrami 
nie gwarantują sukcesu. Badanie benchmarkingowe klastrów potwierdza, Ŝe w 
przypadku wielu inicjatyw klastrowych brakuje aktywnej współpracy pomiędzy 
przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi, mimo Ŝe instytucje badawczo-
naukowe naleŜą do członków klastra. Brak jest takŜe aktywnej współpracy 
pomiędzy sektorem badawczo-naukowym a sektorem biznesu, co wpływa 
niekorzystnie na liczbę wdroŜonych przez polskie klastry innowacji organiza-
cyjnych, marketingowych czy produktowych. Współpraca z uczelniami w wielu 
przypadkach opiera się przede wszystkim na kształceniu przyszłych kadr czy 
moŜliwości odbycia praktyki zawodowej w firmach klastra, niekoniecznie zaś na 
próbie wprowadzania do biznesu teoretycznych rozwiązań opracowanych na 
uczelniach wyŜszych19. W świetle powyŜszych informacji naleŜy dąŜyć do efek-
tywnej kooperacji i stymulacji działania w ramach modelu Triple Helix. WaŜną 
rolę w tym względzie mogą odegrać koordynatorzy klastrów oraz kadra zarzą-
dzająca parkiem.  
 
 
 
Podsumowanie 
 
 

Parki technologiczne odgrywają waŜną rolę w tworzeniu innowacyjnych firm 
i wysokiej jakości miejsc pracy oraz w podnoszeniu konkurencyjności i innowacyj-
ności gospodarki regionów. EPT znajduje się w początkowej fazie rozwoju, co 
stwarza szansę na wykorzystanie zdobytych doświadczeń przez inne inicjatywy 
parkowe i implementację najlepszych sprawdzonych rozwiązań. Ponadto warto 
wykorzystać mocne strony miasta Elbląga i jego predyspozycje wynikające nie 
tylko z hanzeatyckiego rodowodu miasta, a więc korzystne połoŜenie w systemie 
globalnym, wielostronnie rozwinięty węzeł komunikacyjny i sprawność funkcjo-
nowania „miejsca” (standard infrastruktury, sprawność zarządzania, przewidy-
walność postaw i decyzji – zaufanie itp.). Poprzez EPT władze lokalne oraz regio-
nalne powinny stworzyć korzystne warunki dla lokalizacji firm i korporacji o kapi-
tale międzynarodowym, nowoczesnej technologii (High-tech), innowacyjnych 
                                                      
19 Benchmarking klastrów w Polsce – 2010, Raport z badania, Zespół Sektora Publicznego Deloitte 
Business Consulting S.A., Warszawa 2010, s. 187. 
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produktach, podwyŜszających konkurencyjność miasta w grze europejskiej  
o korzyści „miejsca”, a takŜe kształtować nowoczesną bazę rozwoju szkół wyŜ-
szych i instytutów naukowo-badawczych w oparciu o współpracę z Trójmiastem  
i Olsztynem20. 

Kadra zarządzająca EPT oraz jednostka załoŜycielska (Gmina Miasto Elbląg) 
powinny zatem dołoŜyć wszelkich starań, aby działalność parku wpłynęła na wzrost 
konkurencyjności miasta i regionu Warmii i Mazur. W tym celu naleŜy dąŜyć  
do wdroŜenia modelu Triple Helix na kaŜdym etapie funkcjonowania parku, 
począwszy od tworzenia partnerstwa w procesie zarządzania, tworzenia katalogu 
usług, opracowania i ewaluacji strategii rozwoju EPT połączonej ze strategią miasta. 
Współpraca trzech środowisk – naukowców, przedsiębiorców oraz urzędników – 
moŜe zminimalizować ryzyko niepowodzenia przedmiotowego przedsięwzięcia  
i przyczynić się do jego trwałego rozwoju, a co za tym idzie – do sukcesu EPT. 
 
 
 
Literatura 
 
 
  1. Badanie barier i stymulatorów dotyczących mechanizmów tworzenia i transferu innowacji 

ze środowiska naukowego do sektora przedsiębiorstw, red. S. Szultki, Instytut Badań nad 
Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008. 

  2. Badanie innowacyjności sektora usługowego. Raport z badania, Instytut Badań nad Gospo-
darką Rynkową, Pentor Research International, Warszawa 2008. 

  3. Benchmarking klastrów w Polsce – 2010, Raport z badania, Zespół Sektora Publicznego 
Deloitte Business Consulting S.A, Warszawa 2010. 

  4. Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce – 2010, Wyniki badania, PARP, 
Warszawa 2010, s. 27-30. 

  5. Benchmarking parków technologicznych w Polsce, Wyniki badania, PARP, Warszawa 
2008. 

  6. Ciacek P., Raport dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z badania „Ocena 
poziomu świadomości i postaw wobec innowacyjności wśród grup docelowych planowanej 
kampanii promocyjnej”, Warszawa 2009. 

  7. Czy warto inwestować w innowacje? Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Polsce, 
Raport KPMG, KPMG w Polsce, Warszawa 2009. 

  8. Hołub-Iwan J., Małachowska M., Rozwój klastrów w Polsce. Raport z badań, Szczecińska 
Fundacja Talent–Promocja–Postęp, Szczecin 2008. 

  9. Innowacyjność 2010, red. A. Wilmańska, PARP, Warszawa 2010. 

10. Jak wdraŜać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców, PARP, 
Warszawa 2005. 

11. Juchniewicz M., Grzybowska B., Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, 
Warszawa 2010. 

                                                      
20 J. Kołodziejski, A. Pyszkowski, J. Szlachta, Problemy rozwoju miasta – załoŜenia. Wnioski do stra-
tegii rozwoju Elbląga. Ekspertyza, Warszawa 2000.  



I. Nawrocka, A. Zielińska, Idea powstania i moŜliwości rozwoju... 97 

 

12. Kołodziejski J., Pyszkowski A., Szlachta J., Problemy rozwoju miasta – załoŜenia. Wnioski 
do strategii rozwoju Elbląga. Ekspertyza, Warszawa 2000. 

13. Komercjalizacja wyników badań naukowych – krok po kroku, Centrum Transferu Techno-
logii Politechnika Krakowska, Kraków 2009. 

14. Konkurencyjność sektora wysokiej techniki, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz 
i Prognoz, Warszawa 2009. 

15. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2009, red. K. B. Matusiak, PARP, 
Łódź – Warszawa 2009. 

16. Palmen L., Baron M., Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, 
Warszawa 2008. 

17. Pelle D., Bober M., Lis M., Parki technologiczne jako instrument polityki wspierania 
innowacji i dyfuzji wiedzy, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2008. 

18. Plawgo B., Kornecki J., Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsię-
biorstw, PARP, Warszawa 2010. 

19. Przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce w kontekście europejskim – ocena dystansu, 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 2008. 

20. Studium Wykonalności dla projektu „Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie 
Południe”, Gmina Miasto Elbląg, Elbląg, marzec 2009. 

21. Studium Wykonalności. Drugi etap przedsięwzięcia „Elbląski Park Technologiczny na 
Modrzewinie Południe”, Etap I – Koncepcja rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych, 
Gmina Miasto Elbląg, Elbląg, maj 2007. 

22. Tamowicz P., Parki naukowo-technologiczne w Polsce. Uwarunkowania rozwoju. Nakłady 
i pierwsze efekty, Gdańsk 2008. 

23. Wziątek-Kubiak A., Balcerowicz E., Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kon-
tekście poziomu wykształcenia pracowników, Warszawa 2009. 

24. Zasady i procedury prowadzenia działalności parków technologicznych w Polsce w świetle 
obowiązujących przepisów o pomocy publicznej, Europejskie Forum Doradztwa, Gdańsk, 
wrzesień 2009. 

25. Zwiększanie świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści płynących z popytowego 
podejścia do innowacji, red. U. Kłosiewicz-Górecka, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji 
i Koniunktur, Warszawa 2007. 

 
 
 

CREATION  CONCEPT  AND  DEVELOPMENT  POSSIBILITIES 

OF  ELBLAG  TECHNOLOGY  PARK 

 
 
Abstract: Article is based on the analysis of existing studies on technology parks in Poland. It can be 
seen that the role of technology parks in the creation of innovative companies, high-quality jobs, and 
improving the competitiveness and innovativeness of regional economies is gradually increasing. In 
the country there are now several parks initiatives. The first benchmarking  studies indicate a high 
degree of differentiation between examined parks, both in terms of the degree of development, their 
actual activities and forms of ownership. Elbląg Technology Park, which is in its early stage of 
development and will be officially opened in 2011, was also analyzed. The article was extended by the 
conclusions and recommendations, in order to identify best practices for effective and efficient 
operation of the park. 
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PENALIZACJA  ZJAWISKA  HANDLU  LUDŹMI 
DO  PRACY  PRZYMUSOWEJ 

W  POLSKIM  KODEKSIE  KARNYM 

Praca przymusowa jest jednym ze sposobów wykorzystania ofiar handlu ludźmi. Przed nowelizacją 
z  maja 2010 roku w polskim kodeksie karnym brakowało definicji handlu ludźmi, co stanowiło 
przedmiot sporów w doktrynie, ale i stwarzało trudności w ściganiu sprawców w praktyce. Wprowa-
dzenie definicji handlu ludźmi stanowi jedną ze zmian kodeksu karnego, która miała doprowadzić do 
zgodności polskiego prawa ze zobowiązaniami międzynarodowymi. Ustawodawca nie wykorzystał 
jednak w pełni tej szansy: handel ludźmi nie stanowi juŜ podstawy odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych, a w niektórych przypadkach korzystanie z usług ofiar handlu ludźmi nie jest czynem 
zabronionym. Wydaje się, Ŝe dla realizacji wszystkich zobowiązań międzynarodowych w tym obszarze 
potrzebne są dalsze zmiany zarówno w sferze legislacji, jak i  praktyki ścigania. 
 
 
 
1. Ogólna charakterystyka zjawiska handlu ludźmi 
do pracy przymusowej 
 
 

Zainteresowanie problemem niewolnictwa, pracy przymusowej i handlu ludźmi 
towarzyszy społeczności międzynarodowej od wielu dziesiątek lat. Pierwsze 
konwencje międzynarodowe, których twórcy stawiali sobie za cel zwalczanie 
handlu ludźmi, a w szczególności kobietami i dziećmi w celu eksploatacji 
seksualnej, powstawały juŜ na początku XX wieku, czyli na długo przed tym, gdy 
handel ludźmi zaczął być kojarzony z migracją i przestępczością międzynaro-
dową1. Międzynarodowa Organizacja Pracy od momentu swego powstania stawia 
sobie za cel wspieranie godnej pracy i dostrzega szczególny wymiar pracy ludzkiej, 
nieodłącznie związany z godnością człowieka. Jedno z najbardziej znanych haseł 
przyświecających działalności MOP: „Praca nie jest towarem” – zostało ujęte juŜ 
w Deklaracji Filadelfijskiej z 1944 roku2.  

                                                      
1 Przegląd konwencji międzynarodowych związanych z handlem ludźmi, takŜe w ujęciu histo-
rycznym: Office of the High commissioner for Human Rights, Recommended principles and giudelines 
on human rights and human trafficking. Commentary, New York – Geneva 2010, s. 19-22; A. Gallagher, 
Using international human rights law to better protect victims of human trafficking: the prohibitions on 
slavery, servitude forced labor and debt bondage, [w:] L.N. Sadat, M.P. Scarf, The Theory and Practice 
of International Criminal Law: Essays in Honour of M. Cherif Bassiouni, Leiden 2008. 
2 Deklaracja dotycząca zamierzeń i celów Międzynarodowej Organizacji Pracy, stanowiąca załącznik 
do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 9 października 1946 r. (Dz.U. 1948, Nr 
43, poz. 308). 
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Do najnowszych aktów prawa międzynarodowego i europejskiego naleŜą: 
Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczegól-
ności kobietami i dziećmi, zwany protokołem z Palermo (Dz.U. z 2005 r. Nr 18, 
poz. 160), Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej prze-
stępczości zorganizowanej, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno-
czonych dnia 15 listopada 2000 roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 18, poz. 158, zwana dalej 
konwencją NZ), która protokół z Palermo uzupełnia, Konwencja Rady Europy  
w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzona w Warszawie dnia 
16 maja 2005 roku (Dz.U. z 2009 r. Nr 20, poz. 107, zwana dalej konwencją war-
szawską) oraz Decyzja Ramowa Rady Unii Europejskiej 2002/629/WSiSW z dnia 
19 lipca 2002 roku w sprawie zwalczania handlu ludźmi (Dz.Urz. WE L 203 z dnia 
1 sierpnia 2002 r., zwana dalej decyzją ramową)3 oraz najnowsza, zastępująca 
wspomnianą decyzję ramową, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi  
i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar (Dz. Urz. WE L101/1 z dnia  
15 kwietnia 2011, zwana dalej dyrektywą 2011/36/UE)4.  

TakŜe w Polsce od początku lat 90. XX wieku problem handlu ludźmi staje się 
zauwaŜalny, choć początkowo był kojarzony przede wszystkim z wykorzystaniem 
ofiar w celu czerpania korzyści z prostytucji i pornografii5. Tych zjawisk dotyczy 
takŜe większość publikowanych orzeczeń sądów apelacyjnych. Jednak w ostatnim 
czasie nasila się takŜe wykorzystywanie ofiar handlu ludźmi do pracy przymusowej. 
Proceder ten obejmuje zarówno pracowników polskich poszukujących pracy poza 
granicami kraju, jak i cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce6. Handel 

                                                      
3 Na temat Międzynarodowych standardów w zakresie zwalczania handlu ludźmi zob. M.G. Giamma-
rinaro, Standardy Rady Europy w zwalczaniu handlu ludźmi, [w:] Handel ludźmi– zapobieganie i ściga-
nie, red. Z. Lasocik, Warszawa 2006; F. Jasiński, Praktyczne znaczenie przepisów Unii Europejskiej 
dotyczących walki z handlem ludźmi, [w:] Handel ludźmi – zapobieganie...; E. Morawska, Handel 
ludźmi z perspektywy sytemu ochrony praw człowieka ONZ, [w:] Handel ludźmi – zapobieganie... 
oraz A. Gallagher, op. cit.; R. Malpani, Legal aspects of trafficking for forced labour purposes in 
Europe, International Labour Office, Geneva 2006. 
4 Zgodnie z art. 22 ust. 1 dyrektywy 2011/36/UE, państwa członkowskie zobowiązane są do jej 
transpozycji do 6 kwietnia 2013 r. W związku z odległym terminem transpozycji, w niniejszym 
opracowaniu odnoszę się do zobowiązań wynikających z decyzji ramowej. 
5 Taki obraz zjawiska ujawnia się przede wszystkim na  podstawie analiz statystyk dokonywanych 
przez MSWiA: Informacja o stanie zagroŜenia handlem ludźmi i prostytucją w Polsce w 2008 roku. 
Oprac. w Zespole ds. Handlu Ludźmi w oparciu o informacje Centralnego Zespołu dw. z Handlem 
Ludźmi KGP, Centralnego Biura Śledczego KGP i Komendy Głównej StraŜy Granicznej, [w:] 
Handel ludźmi w Polsce. Materiały do raportu 2009, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, Warszawa 2009. U. Kozłowska, dokonując analizy tych danych statystycznych, zauwaŜa, Ŝe 
przypadki podejrzeń zaistnienia handlu ludźmi do pracy przymusowej nie są odnotowywane w statys-
tykach prowadzonych przez MSWiA; U. Kozłowska, Analiza statystyk dotyczących zjawiska handlu 
ludźmi, [w:] Handel ludźmi w Polsce. Materiały do raportu, Ministerstwo Spraw Wewnetrznych  
i Administracji, Warszawa 2007, s. 41. Zob takŜe: K. Krasznicki, Handel ludźmi w świetle badań 
postępowań karnych prowadzonych w latach 1995–2006, [w:] Handel ludźmi w Polsce. Materiały do 
raportu... oraz M. Wiśniewski, Handel ludźmi – statystyka, [w:] Handel ludźmi w Polsce. Materiały 
do raportu...  
6 Trafficking in persons report, 10th edition, Departament Stanu USA, s. 273, http://www.state.gov/ 
g/tip/rls/tiprpt/2010/ [dostęp 18.08.2011]. Zob. takŜe: B. Andrees, Forced labour and trafficking in 
Europe: how people are trapped in,live through and come out, Geneva 2008.  
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ludźmi do pracy przymusowej to tylko jedna z postaci wykorzystania ofiar. Wydaje 
się jednak, Ŝe staje się ona coraz bardziej powszechna ze względu na zapotrze-
bowanie na tanią siłę roboczą w mało konkurencyjnych sektorach, jak rolnictwo, 
budownictwo, przemysł odzieŜowy7. Co więcej, postępujące procesy integracji w 
Europie nie zapobiegają przypadkom skrajnego wyzysku pracowników, o czym 
moŜe świadczyć przykład polskich pracowników we Włoszech lub w Holandii czy 
teŜ pracowników z Ukrainy, Białorusi, a takŜe państw azjatyckich w Polsce8. 

Omówienie wszystkich aspektów prawnych handlu ludźmi do pracy przymu-
sowej przekraczałoby oczywiście ramy tego skromnego opracowania. Nie wydaje 
się równieŜ konieczne ze względu na znaczną liczbę wypowiedzi przedstawicieli 
nauki odnoszących się do tej problematyki9. Jednak wprowadzenie w październiku 
ubiegłego roku nowej definicji handlu ludźmi oraz innych zmian w kodeksie 
karnym, związanych z penalizacją tego zjawiska skłania do bliŜszego przyjrzenia 
się kwestii realizacji zobowiązań międzynarodowych w tym zakresie przez 
polskiego ustawodawcę.  
 
 
 
2. Zbrodnia handlu ludźmi w polskim kodeksie karnym 
przed nowelizacją 
 
 

Ustawodawca polski dostrzegł konieczność penalizacji zjawiska handlu 
ludźmi, stąd teŜ w kodeksie karnym z 1997 roku znalazły się przepisy pozwalające 
na pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców tego procederu. Był to przepis 
art. 253 k.k.10, zawarty w rozdziale XXXII: „Przestępstwa przeciwko porządkowi 
                                                      
7 L. Kelly, „You Can Find Anything You Want”: A Critical Reflection on Research on Trafficking in 
Personswithin and into Europes, [w:] Data and research on human trafficking: A global survey, 
red. F. Laczko, E. Gozdziak, Geneva 2005, s. 245. 
8 Z. Lasocik, J. Filipowicz, Ł. Wieczorek, Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce. Sektory 
w gospodarce podatne na wykorzystywanie ludzi do pracy przymusowej oraz struktura pomocy dla  
ofiar pracy przymusowej w Polsce Warszawa 2010, za: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_146622.pdf [dostęp 29.03.2010]; J. Beirnaert,  
K. Skrivankova, Never work alone. Trade Unions and NGOs joining forces to combat Forced Labour 
and Trafficking in Europe, za: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Forced_labour_EN_FINAL.pdf [dostęp 
29.03.2010].  
9 Handel ludźmi – zapobieganie...; K. Karsznicki, Ściganie przestępstwa handlu ludźmi w Polsce, 
Warszawa 2010; N. Siron i inni, Trafficking in migrants through Poland. Multudisciplinary research 
into phenomenon of transit migration in the candidate member Stare sof the EU, with a view to the 
combat of trafficking in persons, Antrerpen – Apeldoorn 1999; J. Warylewski, Karalność handlu 
Ŝywym towarem w świetle nowego kodeksu karnego, Palestra 2000, nr 7–8, s. 43-56; W. Górkowski, 
Przestępstwo handlu ludźmi (wybrane zagadnienia), PiP 2007, z. 12; K. Laskowska, Handel ludźmi 
jako problem prawny i kryminologiczny, WPP 2004, nr 2; A. Sakowicz, Przestępstwo handlu ludźmi  
z perspektywy regulacji międzynarodowych, Prok. i Pr. 2006, nr 3; F. Jasiński, K. Karsznicki, Walka 
z handlem ludźmi z perspektywy Unii Europejskiej, PiP 2003, z. 28. 
10 Art. 253 § 1 k.k.: „Kto uprawia handel ludźmi nawet za ich zgodą, podlega karze pozbawienia wol-
ności na czas nie krótszy od lat 3”. § 2 k.k.: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zajmuje 
się organizowaniem adopcji dzieci wbrew przepisom ustawy, podlega karze pozbawienia wolności  
od 3 miesięcy do lat 5”. 
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publicznemu” oraz art. 204 § 4 k.k.11, zamieszczony w rozdziale XXV: „Przestęp-
stwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. Natomiast art. 8 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 roku przepisy wprowadzające kodeks karny (Dz.U. Nr 88, 
poz. 554 z późn. zm.) ustanawiał zbrodnię polegającą na oddaniu innej osoby  
w stan niewolnictwa lub uprawianiu handlu niewolnikami12. Przyjęty przez ustawo-
dawcę sposób ujęcia typów czynów zabronionych, jak równieŜ fakt, Ŝe poszczególne 
postacie handlu ludźmi mogły podlegać kwalifikacji na podstawie róŜnych prze-
pisów kodeksu karnego i, co więcej, spotykały się z róŜnym zagroŜeniem ustawo-
wym, był poddawany krytyce13. Wątpliwości i kontrowersje powstawały na tle 
wieloczynowości tego przestępstwa, nierozstrzygnięta ostatecznie pozostawała 
kwestia, czy dokonanie jednorazowej czynności przez sprawcę wyczerpuje 
znamiona tego czynu zabronionego14. RozbieŜności interpretacyjne dotyczyły 
równieŜ tego, czy dla zaistnienia przestępstwa handlu ludźmi konieczne jest doko-
nanie transakcji z udziałem co najmniej dwóch osób, czy teŜ wystarczająca jest 
transakcja, której przedmiotem jest jedna osoba15. Niejednoznacznie rozumiane 
było takŜe samo pojęcie „handlu”: sprzeciw budziły zwłaszcza stosowane przez 
sądy określenia sugerujące, Ŝe handel ludźmi moŜe być przykładem czynności 
prawnej – „obrotu przenoszącego własność” 16. ZastrzeŜenia przedstawicieli nauki 

                                                      
11 Art. 204 § 4 k.k.: „Karze określonej w § 3 [karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 – J.U.] 
podlega, kto zwabia lub uprowadza inną osobę w celu uprawiania prostytucji za granicą”. 
12 Art. 8: „Kto powoduje oddanie innej osoby w stan niewolnictwa albo uprawia handel niewolni-
kami, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3”. 
13 Zob. E. Zielińska, O potrzebie zmian kodeksu karnego w związku z ratyfikacją protokołu o zapo-
bieganiu oraz karaniu handlu ludźmi, Studia Iuridica, t. XLVI, Warszawa 2006; E. Zielińska, Zakaz 
handlu ludźmi w polskim prawie karnym, [w:] Handel ludźmi – zapobieganie..., s. 226; E. Zielińska, 
Definicja handlu ludźmi: projekt ustawowego uregulowania, [w:] Handel ludźmi w Polsce. Materiały 
do raportu...; B. Namysłowska-Gabrysiak, Analiza orzeczeń sądowych pod kątem zgodności z defi-
nicją zawartą w aktach międzynarodowych, w szczególności w protokole z Palermo, [w:] Handel 
ludźmi w Polsce. Materiały do raportu..., s. 25 
14 E. Pływaczewski ([w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222–316. Tom II, 
red. O. Górniok i inni, Warszawa 2006, s. 400) uznaje, jak się zdaje słusznie, Ŝe jest to przestępstwo 
wieloczynowe, zwracając jednak uwagę na odmienny pogląd wyraŜany w orzecznictwie (wyrok SA 
w Lublinie z 18.12.2001 r. II Ka 270/01, Prok. i Pr. 2002, nr 12, poz. 30). Natomiast Z. Ćwiąkalski 
zgadza się, powołując się na orzecznictwo sądów SA w Białymstoku (wyrok z 24.05. 2004 r. II A  
Ka 66/04, we Wrocławiu w wyroku z 21.02. 2003, II Aka 66/04, OSA 2003, z. 5, poz. 45, SA  
w Lublinie 1812, 2001 II AKa 270/01), Ŝe jednorazowa transakcja wypełnia znamiona przestępstwa, 
uznając za błędne stanowisko przeciwne, wyraŜone w wyroku SA w Lublinie z 29.04.2002 r. (II A  
Ka 330/02, Prok. i Pr. 2003, nr 4, poz. 19); Z Ćwiąkalski, [w:] Kodeks karny. Część szczególna, 
Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 117–277 k.k. red. A. Barczak i inni, wyd. 3, Warszawa 2008,  
s. 1156. O. Górniok S. Hoc, S. Przyjemski zakładają, Ŝe zachowanie sprawcy musi polegać na trudnieniu 
się handlem ludźmi jako kontynuowanym procederze (O. Górniok, S. Hoc, S. Przyjemski, Kodeks 
karny, Komentarz, Tom III, Gdańsk 1999, s. 296). 
15 To ostatnie stanowisko zdaje się przewaŜać: tak A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, 
Warszawa 2010, s. 548; E. Pływaczewski, op. cit., s. 401; Z. Ćwiąkalski, op. cit., s. 1156. 
16 Wyrok SA w Białymstoku II AKa 66/06, wyrok SA w Krakowie II AKa 33/01. Krytycznie do tego 
orzeczenia odnieśli się Z. Ćwiąkalski (op. cit., s. 1155) oraz inni autorzy ze względu na to, Ŝe nie jest 
moŜliwe dokonanie czynności prawnej poza ramami stworzonymi przez system prawny. Tak dzieje 
się w przypadku „handlu” ludźmi, gdyŜ człowiek oczywiście jest kategorią extra commercium. 
(E. Pływaczewski, op. cit., s. 402; A. Sakowicz, op. cit., s. 60-61). 
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budził równieŜ brak definicji „handlu ludźmi, przez co, jak niekiedy podnoszono, 
naruszana jest zasada legalizmu, obowiązująca w prawie karnym materialnym, 
gdyŜ trudno niekiedy ustalić, jakie zachowanie sprawcy moŜe być podstawą 
odpowiedzialności karnej”17. Część autorów skłaniała się do korzystania z definicji 
handlu ludźmi zawartej w wiąŜących Polskę umowach międzynarodowych, 
zwłaszcza do protokołu z Palermo18. Jednak równieŜ takie rozwiązanie nie było 
pozbawione wad ze względu na konieczność powiązania handlu ludźmi z działal-
nością zorganizowanych grup przestępczych oraz transgranicznym charakterem 
działań sprawców, podczas gdy elementy te, choć w praktyce często występujące, 
nie muszą przesądzać o tym, czy rzeczywiście mamy do czynienia z handlem 
ludźmi. Źródłem narastających wątpliwości co do skuteczności istniejących regu-
lacji, jak równieŜ prawidłowości ujęcia znamion czynu zabronionego była takŜe 
dość rozbieŜna praktyka orzecznicza sądów krajowych oraz praktyka ścigania 
przestępstwa handlu ludźmi19. 
 
 
 

3. Nowelizacja  kodeksu karnego z 20 maja 2010 roku 
i nowa definicja handlu ludźmi 
 
 

Wobec sporów wokół interpretacji znamion czynu określonego w art. 235 k.k. 
oraz innych zastrzeŜeń zgłaszanych przez przedstawicieli nauki ustawodawca 
zdecydował się, dokonując nowelizacji kodeksu karnego pod kątem dostosowania 
przepisów krajowych do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Kar-
nego, wprowadzić takŜe definicję handlu ludźmi wynikającą z ratyfikowanego 
przez Polskę w dniu 18 sierpnia 2003 roku protokołu z Palermo, decyzji ramowej 
oraz konwencji warszawskiej20. 

Przyjęta definicja znalazła się w art. 115 § 22 k.k. i brzmi następująco: 
„Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, 
                                                      
17 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2005, s. 285; K. Karsznicki, Zasada nullum crimen sine certa 

we współczesnym polskim prawie karnym, [w:] Hominum causa omne ins constitutum est. Księga 
jubileuszowa ku czci profesor Alicji  Grześkowiak, red. A. Debiński, M. Gałązka, R.G. Hałas, K. Wiak, 
Lublin 2006, s. 77; Z. Ćwiąkalski, op. cit., s. 1155; E. Pływaczewski, op. cit., s. 403. 
18 K. Karsznicki, Analiza polskiego prawa pod kątem efektywności ścigania handlu ludźmi do pracy 
przymusowej, [w:] Handel ludźmi w Polsce. Materiały do raportu 2009..., s. 49. 
19 B. Namysłowska-Gabrysiak, Analiza orzeczeń sądowych pod kątem zgodności z definicją zawartą 
w aktach międzynarodowych, w szczególności w protokole z Palermo, [w:]  Handel ludźmi w Polsce. 
Materiały do raportu...; zob. takŜe: K. Karsznicki, Analiza postępowań przygotowawczych w sprawach 
dotyczących handlu ludźmi, zakończonych w latach 2005–2007 decyzją o umorzeniu, [w:] Handel 
ludźmi w Polsce. Materiały do raportu 2009... 
20 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy – 
Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 98, 
poz. 626), zwana dalej ustawą z 20 maja 2010 r. Zob. takŜe: uzasadnienie do ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks karny, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania 
karnego oraz ustawy o Policji, druk sejmowy nr 2387, za: http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/94 
CAE24A920218A6C12576480039A49F/$file/2387.pdf [dostęp 19.03.2011]. 
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przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: 1) przemocy lub 
groźby bezprawnej, 2) uprowadzenia, 3) podstępu, 4) wprowadzenia w błąd albo 
wyzyskania błędu lub niezdolności do naleŜytego pojmowania przedsiębranego 
działania, 5) naduŜycia stosunku zaleŜności, wykorzystania krytycznego połoŜenia 
lub stanu bezradności, 6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub 
osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą – 
w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, 
pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach 
o charakterze przymusowym, w Ŝebractwie, w niewolnictwie lub innych formach 
wykorzystania poniŜających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, 
tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. JeŜeli zachowanie sprawcy 
dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały uŜyte 
metody lub środki wymienione w pkt 1–6”. 

Jednocześnie uchylony został art. 253 k.k., zaś zbrodnia handlu ludźmi została 
określona w nowym artykule 189a § 1 k.k., który stanowi: „Kto dopuszcza się 
handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3”. 
Karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 zagroŜone jest równieŜ 
przygotowanie do popełnienia przestępstwa handlu ludźmi (art. 189a § 2 k.k.). 
Nowy przepis został umieszczony nie tak, jak jego odpowiednik w rozdziale 
XXXII: „Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu”, lecz w rozdziale 
XXIII: „Przestępstwa przeciwko wolności”. To waŜna zmiana, dzięki której lepiej 
uwidaczniają się dobro prawne w postaci wolności człowieka oraz związek tego 
przestępstwa z naruszeniem praw człowieka. Kolejny krok w kierunku ujedno-
licenia systemu penalizacji handlu ludźmi to uchylenie art. 204 § 4 k.k. Natomiast 
art. 8 przepisów wprowadzających kodeks karny został zmieniony. Dotychczasowe 
znamiona zbrodni, czyli powodowanie oddania osoby w stan niewolnictwa i upra-
wianie handlu niewolnikami, zostały uzupełnione o trzecie – utrzymywanie osoby 
w tym stanie. Wprowadzono równieŜ do „słowniczka ustawowego” nową definicję 
niewolnictwa. Artykuł 155 § 23 stanowi, Ŝe niewolnictwo jest stanem zaleŜności, 
w którym człowieka traktuje się jak przedmiot własności. 

Wprowadzone rozwiązania, choć w przewaŜającej mierze korzystne, 
pozostawiają pewien niedosyt. Wątpliwości budzi przyjęcie zamkniętego katalogu  
sposobów działania sprawcy zawartych w art. 115 § 22 k.k. pkt 1–6, poniewaŜ na 
skutek takiej decyzji inne niŜ określone tam czyny pozostaną poza zakresem 
penalizacji, co moŜe stanowić przeszkodę przy kwalifikacji konkretnych zachowań 
sprawców. Mimo Ŝe wyliczenie to jest dość wyczerpujące, nie moŜe obejmować  
z pewnością wszelkich sposobów działania sprawcy. NaleŜy zatem zgodzić się  
z autorami, którzy krytykują przyjętą definicję z jednej strony ze względu na jej 
kazuistyczny charakter, z drugiej zaś za to, Ŝe ustawodawca nie zdecydował się na 
sugerowane podczas procesu legislacyjnego wprowadzenie przed wyliczeniem 
sposobów działania sprawcy sformułowania „w szczególności” lub równowaŜnego, 
które pozwalałoby traktować wyliczenie jako przykładowe21. 
                                                      
21 O. Górniok, J. Bojarski, [w:] J. Bojarski i inni, Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, wyd. 2, 
Warszawa 2010, s. 614-615 
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Pozytywnie natomiast naleŜy ocenić decyzję ustawodawcy, który, konstruując 
katalog zakazanych sposobów działania sprawcy, nie poprzestał na prostej recepcji 
zwrotów występujących w aktach międzynarodowych, lecz w miarę potrzeby 
zastąpił je wyraŜeniami zakorzenionymi w polskim systemie prawa karnego 
o ustalonej wykładni, których znaczenie daje się przy tym pokrywać z tym, jakie 
nadaje im się w prawie międzynarodowym. Przykładem takich rozwiązań jest 
wprowadzenie w miejsce terminu „oszustwo” występującego w kaŜdej z trzech 
definicji międzynarodowych zwrotu „wprowadzenie w błąd albo wyzyskanie błędu 
lub niezdolności do naleŜytego pojmowania przedsiębranego działania”, który 
występuje między innymi w art. 286 k.k.22 

Korzystne z punktu widzenia czytelności znamion typu czynu zabronionego 
jest takŜe umieszczenie w definicji Ŝebractwa jako jednego z przykładów wyko-
rzystania ofiary handlu ludźmi, zwłaszcza wobec tego, Ŝe podobna praktyka bywa 
dostrzegana przez organy ścigania23.  
 
 
 
4. Pozostałe zobowiązania międzynarodowe związane 
z karaniem sprawców handlu ludźmi 
 
 

Przywoływane wyŜej konwencje międzynarodowe oraz decyzja ramowa 
zawierają wszakŜe równieŜ inne niŜ tylko obowiązek ustanowienia odpowiedzial-
ności karnej za popełnienie przestępstwa handlu ludźmi. Przyjrzyjmy się więc, czy 
stan prawny po nowelizacji z maja 2010 roku gwarantuje ich realizację, tak jak 
zakładał ustawodawca. 

Konwencja warszawska obok obowiązku penalizacji handlu ludźmi odnosi się 
takŜe w art. 19 do uznania za przestępstwo korzystania z usług będących formami 
wykorzystania ofiary handlu ludźmi. Takie zachowanie jest sytuacją odmienną od 
„przyjmowania” osoby będącej ofiarą handlu, zostało wymienione wprost jako 
jeden ze sposobów działania sprawcy w konwencyjnej definicji handlu ludźmi. 
Ustawodawca w uzasadnieniu ustawy zmieniającej ustawę kodeks karny, wyjaś-
niając znaczenie pojęć odnoszących się do sposobu działania sprawcy, odwołuje 
się do językowej wykładni uŜytych zwrotów. Przez „przyjmowanie” proponuje 
więc rozumieć, zgodnie ze słownikowym znaczeniem tego zwrotu, „branie tego,  

                                                      
22 W uzasadnieniu ustawodawca przywołuje następujące przykłady: „groźba” – art. 115 § 12, 128 § 3, 
153 § 1, art. 166, 190, 191, 197, 203, 224, 232, 245, 246, 249, 250, 260, 280, 281, 282, 346; „uŜycie 
siły” lub „przemoc” – art. 119 § 1, art. 127, 128, 153, 191, 197, art. 202 § 3, art. 203, 224, 232, art. 242 
§ 4, 245, 246, 249, 250, 260, art. 264 § 2, 280, 281, 282, art. 289 § 3, art. 346; „uprowadzenie” – 
art. 211; „oszustwo” – art. 297 i 298; „wprowadzenie w błąd” – art. 132, 272, 286, art. 342 § 1 pkt 2; 
„naduŜycie władzy” – art. 41 § 1; wykorzystanie słabości, czyli „wykorzystanie krytycznego poło-
Ŝenia” – art. 199 § 1; „wręczenie płatności lub korzyści” – art. 229 § 1; „przyjęcie płatności lub 
korzyści” – art. 228. Uzasadnienie do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, s. 15. 
23 A. Habało, R. Serwin, Sprawa dotycząca handlu ludźmi w celu uprawiania przez nich Ŝebractwa, 
[w:] Handel ludźmi w Polsce. Materiały do  raportu 2009... 
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co jest dawane, branie kogoś do siebie, zapewnianie schronienia, udostępnianie 
pomieszczenia, zatrudnianie kogoś, dawanie komuś jakiejś pracy, goszczenie 
kogoś u siebie”24. Korzystania z usług osoby będącej ofiarą handlu ludźmi nie 
moŜna z pewnością traktować jako paserstwa, poniewaŜ ustawodawca zarówno  
w art. 291 k.k. (paserstwo umyślne), jak i 292 k.k. (paserstwo nieumyślne) posługuje 
się terminem „rzecz uzyskana za pomocą czynu zabronionego”, który oczywiście 
nie moŜe mieć zastosowania do osoby. Gdy wykorzystanie ofiary łączy się z naru-
szeniem jej wolności seksualnej, wówczas moŜemy mieć do czynienia z przestęp-
stwami z art. 199 k.k. lub art. 200 k.k., jeśli czyn dotyczy osoby małoletniej. 
Natomiast w przypadku korzystania z pracy lub usług o charakterze przymusowym 
moŜna zastanowić się, czy zachowanie sprawcy wyczerpuje znamiona art. 304 k.k., 
jednak istotnym znamieniem tego czynu zabronionego jest zawarcie pomiędzy 
sprawcą i ofiarą formalnie waŜnej umowy cywilnoprawnej25 (mając na uwadze, Ŝe 
przepis ten znajdzie zastosowanie takŜe wówczas, gdy umowa została zawarta per 
facta concludentia), z której wynika obowiązek niewspółmiernego świadczenia. 
Mamy więc podstawy, aby twierdzić, Ŝe nie kaŜdy przypadek korzystania z usług 
ofiary handlu ludźmi stanowi przestępstwo na gruncie polskiego kodeksu karnego26. 

Zarówno protokół z Palermo, jak i konwencja warszawska zobowiązują 
państwa do penalizacji innych niŜ samo sprawstwo wykonawcze form popełnienia 
czynu zabronionego. Artykuł 5 protokołu z Palermo dotyczy karalności usiłowania, 
współsprawstwa oraz sprawstwa kierowniczego, ewentualnie podŜegania czy teŜ 
pomocnictwa, zakładając, Ŝe czynności polegające na „organizowaniu innych 
osób” nie noszą znamion sprawstwa kierowniczego, a ograniczają się do nakła-
niania innych osób do dokonania czynu zabronionego lub ułatwiania jego popeł-
nienia. Podobne zobowiązanie zawiera takŜe konwencja warszawska, która w art. 21 
odnosi się do karalności pomocnictwa, podŜegania i usiłowania oraz art. 3 dyrek-
tywy 2011/36/UE. Usiłowanie podlega karze (poza wyjątkami przewidzianymi w 
ustawie) w odniesieniu do wszystkich przestępstw. Zdecydowaną zaletą noweli-
zacji jest natomiast wprowadzenie karalności przygotowania do przestępstwa 
handlu ludźmi, dotychczas bowiem ta forma stadialna przestępstwa nie podlegała 
karze. Natomiast inne niŜ samo sprawstwo formy zjawiskowe, w tym podŜeganie  
i pomocnictwo, równieŜ podlegają karze bez względu na typ czynu zabronionego. 

Kolejne postanowienia konwencji warszawskiej, które naleŜy rozwaŜyć, to 
art. 20 dotyczący penalizacji czynów związanych z dokumentami podróŜy lub 
toŜsamości, popełnionych umyślnie i w celu umoŜliwienia handlu ludźmi. Czyny 
te, które w świetle postanowień konwencji mają jednoznacznie charakter kierun-

                                                      
24 Uzasadnienie do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, s. 16. 
25 R. Zawłocki, Komentarz do art. 304 k.k., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do 
artykułów 222–316. Tom II..., s. 1554. 
26 Zalecenie adekwatnej kryminalizacji zjawiska eksploatacji osób w warunkach przymusu lub niewol-
nictwa bez względu na to, czy wyzysk ma związek z handlem lub przemytem osób oraz czy dotyczy 
nielegalnych migrantów czy osób przebywających legalnie na terytorium kraju zawiera Raport Grupy 
Ekspertów ds. Handlu Ludźmi przy Komisji Europejskiej, Report of the Experts Group on Trafficking 
in Human Beings European Commission, Brussels, 22 December 2004, za: http://ec.europa. eu/home-
affairs/doc_centre/crime/crime_human_trafficking_en.htm [dostęp 28.03.2011]. 



J. Unterschütz, Penalizacja zjawiska handlu ludźmi do pracy przymusowej… 109 

 

kowy (są bowiem popełnione w celu umoŜliwienia handlu ludźmi), a polegają na: 
a) fałszowaniu dokumentów podróŜy lub toŜsamości, b) podrabianiu lub dostarcza-
niu takich dokumentów, c) zatrzymywaniu, usuwaniu, ukrywaniu, uszkadzaniu lub 
niszczeniu dokumentów podróŜy lub toŜsamości naleŜących do innej osoby. 
Objęcie zakazem karnym tego rodzaju zachowań wydaje się celowe, zwaŜywszy, 
Ŝe jednym z elementów przymusu, stosowanym wobec ofiar handlu ludźmi bywają 
zachowania polegające na odbieraniu lub zatrzymywaniu dokumentów toŜsamości 
i innych dokumentów naleŜących do ofiar w celu utrudnienia im oddalenia się  
z miejsca, gdzie są przetrzymywane, bądź teŜ fałszowaniu dokumentów w celu 
umoŜliwienia ofiarom przejazdu przez granice. 

Jakkolwiek polski kodeks karny nie zawiera szczególnych typów czynów 
zabronionych przeciwko dokumentom, których znamieniem jest działanie w celu 
umoŜliwienia handlu ludźmi, to jednak kaŜde z wymienionych w art. 20 konwencji 
warszawskiej zachowań moŜna uznać za czyn zabroniony. Cel działania związany 
z handlem ludźmi sprawcy moŜe być nieistotny wobec sposobu sformułowania 
typu czynu zabronionego, co nie oznacza wcale, ze fakt taki jest obojętny dla 
całościowej oceny zachowania sprawcy. Podrobienie lub przerobienie jakiegokol-
wiek dokumentu w celu uŜycia go jako autentycznego bez względu na dodatkową 
motywację sprawcy wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 270 § 1 k.k. Alter-
natywnym znamieniem tego występku jest uŜycie przerobionego lub podrobionego 
dokumentu jako autentycznego. Przygotowanie do tego przestępstwa równieŜ 
podlega karze (art. 270 § 3 k.k.). Za odrębne typy czynów zabronionych uznano 
poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego lub innej osoby 
uprawnionej do wystawienia dokumentu (art. 271 k.k.) oraz wyłudzenie poświad-
czenia nieprawdy (art. 272 k.k.) i uŜywanie takiego dokumentu (art. 273 k.k.). 
Niszczenie, uszkadzanie, czynienie bezuŜytecznym, ukrywanie lub usuwanie 
dokumentu, którym sprawca nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, wyczerpuje 
znamiona art. 276 k.k. Znamię „ukrywania” jest interpretowane w ten sposób,  
Ŝe obejmuje takŜe wywołanie stanu, w którym dokument staje się niedostępny 
dla osoby uprawnionej27, moŜe być więc utoŜsamiane z „zatrzymaniem” dokumentu, 
o czym mowa w konwencji warszawskiej. Dostarczanie fałszywych dokumentów 
moŜna zapewne uznać za zachowanie wyczerpujące znamiona pomocnictwa 
w  jednym z wymienionych wyŜej przestępstw przeciwko dokumentom lub  
w zbrodni handlu ludźmi. KaŜde z tych zachowań, jeśli podejmowane jest w celu 
umoŜliwienia handlu ludźmi, moŜe być dodatkowo uznane za pomocnictwo do 
zbrodni handlu ludźmi, co będzie stanowić podstawę kumulatywnej kwalifikacji 
czynu zgodnie z art. 11 § 2 k.k., i uwzględnienia tej okoliczności przy wymiarze 
kary28. 

Warto takŜe zwrócić uwagę na normy odnoszące się do okoliczności 
obciąŜających (art. 24 konwencji warszawskiej), do których naleŜy naraŜenie Ŝycia 

                                                      
27 R. Zawłocki, op. cit., s. 851-852. 
28 Motywacja taka moŜe być równieŜ uznana za zasługującą na szczególne potępienie, co z kolei, 
w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie krótszą od lat 3, moŜe stanowić podstawę do 
zastosowania środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych. 



110 Prawo 

 

ofiary na niebezpieczeństwo, popełnienie przestępstwa przeciw dziecku, popełnie-
nie przestępstwa przez urzędnika państwowego przy wykonywaniu obowiązków 
lub w ramach działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Jakkolwiek wymiar 
kary, w granicach ustawowego zagroŜenia, jest pozostawiony do uznania sądu, 
ustawodawca zawarł w części ogólnej kodeksu karnego pewne dyrektywy, ogólne 
wskazówki, które powinny być uwzględniane przez sąd przy wymierzaniu kar 
i innych środków reakcji karnej29. Sąd bierze pod uwagę okoliczności dotyczące 
osoby sprawcy i jego czynu, takie jak motywacja sprawcy, jego sposób zachowania 
się, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia 
ciąŜących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych skutków przestęp-
stwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, styl Ŝycia przed popełnieniem 
przestępstwa i zachowanie po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie 
szkody lub zadośćuczynienie społecznemu poczuciu sprawiedliwości oraz zacho-
wanie pokrzywdzonego. Okoliczności wymienione w art. 24 konwencji warszaw-
skiej mogą być traktowane jako obciąŜające. Jednocześnie ich wystąpienie moŜe 
wskazywać takŜe na zbieg zbrodni handlu ludźmi z innym przestępstwem, np.  
z jednym z czynów wymienionych w art. 160 k.k., penalizujacym naraŜenie ofiary 
na niebezpieczeństwo, czy teŜ w art. 220 § 1 lub 2 (w zaleŜności od formy winy 
sprawcy), odnoszącym się do pracy przymusowej, a dotyczącym naraŜenia na 
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty Ŝycia lub cięŜkiego uszczerbku na zdrowiu 
pracownika. Przykłady moŜna by mnoŜyć. Nie zapominajmy o moŜliwości popeł-
nienia tych czynów takŜe przez osoby biorące udział w związku przestępczym, 
co  nie pozostaje obojętne dla określenia podstawy odpowiedzialności sprawcy. 
Zastosowanie surowszej niŜ przewidziana w art. 189a k.k. kary dla sprawców 
działających w wymienionych wyŜej okolicznościach wymagałoby jednak stwo-
rzenia kwalifikowanego typu zbrodni handlu ludźmi. Decyzja taka powinna być 
poprzedzona naleŜytą refleksją nad celowością takiego zabiegu. 

W odniesieniu do samych sankcji, obok wymogów, aby były one skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające (art. 23 ust. 3 konwencji warszawskiej, art. 3 ust. 1 
decyzji ramowej)30 czy teŜ „uwzględniające wagę przestępstwa” (art. 11 ust. 1 kon-
wencji NZ) i obejmowały karę pozbawienia wolności (art. 23 ust. 1 konwencji 
warszawskiej), które naleŜy uznać za spełnione, w konwencji warszawskiej odnaj-
dujemy takŜe zobowiązanie do moŜliwości zastosowania sankcji w postaci skon-
fiskowania lub pozbawienia w inny sposób narzędzi i korzyści pochodzących 
z popełnienia czynu zabronionego. Podobne zobowiązane zawiera takŜe art. 12 ust. 1 

                                                      
29 Zob. T. Karczmarek, O racjonalizacji sądowego wymiaru kary w ujęciu projektu kodeksu karnego 
z 1991 r., [w:]  Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci profesora Mariana Cieślaka, 
Kraków 1993. Do dyrektyw o charakterze ogólnym zalicza się dyrektywę dolegliwości nieprzekra-
czającej stopnia winy i uwzględniania przez sąd stopnia społecznej szkodliwości czynu. Zmierzają 
one do realizacji sprawiedliwościowego celu kary oraz zalecenia, aby rozwaŜać cele zapobiegawcze  
i wychowawcze kary w stosunku do skazanego (dyrektywa prewencji indywidualnej). Natomiast 
zgodnie z dyrektywą prewencji ogólnej, którą sąd rozwaŜyć powinien, realizuje się potrzeby w zakresie 
kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. 
30 Art. 4 dyrektywy 2011/36/UE ustanawia maksymalny wymiar co najmniej pięciu lat dla kary 
pozbawienia wolności za przestępstwo handlu ludźmi w typie podstawowym oraz w wysokości co 
najmniej 10 lat w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności popełnienia czynu. 
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pkt a konwencji NZ. TakŜe ten warunek jest spełniony na gruncie przepisów 
kodeksu karnego, poniewaŜ sąd dysponuje moŜliwością orzeczenia środka karnego 
w postaci przepadku przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa 
(art. 44 k.k.) lub przepadku korzyści majątkowej (art. 45 k.k.). 

Mając na uwadze zobowiązanie zawarte w art. 23 ust. 4 konwencji warszaw-
skiej dotyczące podjęcia środków w celu umoŜliwienia czasowego lub trwałego 
zamknięcia przedsiębiorstwa, które było uŜywane do prowadzenia handlu ludźmi, 
wypada zauwaŜyć, Ŝe jeśli jego działalność miała charakter koncesjonowany  
(np. pośrednictwo pracy, agencja pracy tymczasowej), to wykonywanie działalności 
niezgodnej z ustawą moŜe stanowić podstawę do podjęcia decyzji o wykreśleniu 
z rejestru31. Ponadto nakaz wstrzymania prac lub działalności u kontrolowanego 
pracodawcy jest jednym z uprawnień przysługujących inspektorom pracy w przy-
padku, gdy warunki pracy zagraŜają Ŝyciu lub zdrowiu pracowników32. 
 
 
 
5. Niekaralność ofiar handlu ludźmi 
 
 

Za wcześnie jeszcze, aby rozstrzygnąć o rzeczywistej skuteczności  rozwiązań 
w sferze prawa karnego materialnego dla ochrony praw ofiar handlu ludźmi po 
wprowadzeniu omawianych zmian. Wypada jednak zwrócić uwagę na jeszcze 
jedną kwestię, a mianowicie zagadnienie niekaralności ofiar handlu ludźmi. 
Konwencja warszawska zawiera w art. 26 klauzulę niekaralności, w myśl której 
strony zobowiązują się zapewnić moŜliwość niekarania ofiar w czynach bez-
prawnych w zakresie, w jakim były do tego zmuszone. Byłaby to instytucja 
odmienna od stosowanego w polskim ustawodawstwie tzw. okresu do namysłu 
(reflection period), polegającego na tym, Ŝe ofiara handlu ludźmi, która przebywa 
na terytorium Polski nielegalnie, moŜe otrzymać zezwolenie na zamieszkanie na 
okres 3 miesięcy w celu podjęcia decyzji o współpracy z organami ścigania  
(art. 53a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach33). 

W świetle przepisów i zasad obowiązującego prawa karnego podstawą 
wyłączenia bezprawności kryminalnej czynu jest wystąpienie kontratypu. KaŜdy 
kontratyp określany jest w oparciu o pewną regułę prawną, stanowiącą źródło jego 
funkcji neutralizującej bezprawność kryminalną, którą moŜe być przepis prawny,  
a takŜe norma zwyczajowa34. Dwa podstawowe kontratypy o charakterze ustawo-
wym, które mogłyby znaleźć zastosowanie do ofiary handlu ludźmi, popełniającej 
czyn zabroniony jako przestępstwo lub wykroczenie, to działanie w obronie 
koniecznej (art. 25 § 1 k.k. i art. 15 k.w.) lub w stanie wyŜszej konieczności 
(art. 26 § 1 k.k. i art. 16 § 1 k.w.). Zdarzają się takŜe, być moŜe nawet z większym 
                                                      
31 Art. 18m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(t. jedn. Dz.U. Nr 69, poz. 415). 
32 Art. 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589). 
33 T. jedn. Dz.U. 2006, Nr 234, poz. 1694, ze zm. 
34 M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1995, s. 216. 
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prawdopodobieństwem, sytuacje, w których stan wyŜszej konieczności moŜna 
byłoby uznać za okoliczność wyłączającą winę (art. 26 § 2 k.k.). 

Sąd ma takŜe moŜliwość odstąpienia od wymierzenia kary w stosunku do 
sprawcy przestępstwa zagroŜonego karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą  
3 lat albo karą łagodniejszego rodzaju, gdy społeczna szkodliwość czynu nie jest 
znaczna (art. 59 k.k.). W prawie wykroczeń sąd w wypadkach zasługujących na 
uwzględnienie moŜe odstąpić od wymierzenia kary (art. 39 k.w.). Poza opisanymi 
wyŜej sytuacjami wyłączenie karalności sprawcy będącego jednocześnie ofiarą 
handlu ludźmi w kaŜdym przypadku w zakresie, w jakim był zmuszany, 
wymagałoby interwencji ustawodawcy35. TakŜe dyrektywa 2011/36/UE zawiera w 
art. 8 podobne zobowiązanie odnoszące się do niekaralności ofiar handlu ludźmi. 
 
 
 
6. Sankcje dla podmiotów zbiorowych 
 
 
 Na odrębną uwagę zasługuje zagadnienie odpowiedzialności podmiotów zbio-
rowych. Bez wątpienia ze względu na naturę zjawiska handlu ludźmi do pracy 
przymusowej, a zwłaszcza powiązanie go z pracą, choćby nawet o charakterze 
nielegalnym, mamy do czynienia z pracodawcą i pracownikiem sensu largissimo. 
Choć, zgodnie z zasadą indywidualnej odpowiedzialności karnej, sprawcą zbrodni 
handlu ludźmi jest zawsze osoba fizyczna, to korzyści z tego procederu moŜe 
czerpać takŜe osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, na rzecz lub w imieniu której działa sprawca i która chociaŜby tylko 
przyjmuje ofiarę handlu ludźmi w celu wykorzystania jej do pracy przymusowej. 
Oczywiście podmiot taki, mając na celu późniejsze wykorzystanie do pracy 
przymusowej, moŜe takŜe angaŜować się w werbowanie lub transportowanie 
pracowników. Słusznie zatem ustawodawca w katalogu przestępstw, których popeł-
nienie przez osobę fizyczną moŜe stanowić podstawę odpowiedzialności podmiotu 
zbiorowego, umieścił (w art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary) przestępstwo z art. 253 k.k. 

Odpowiedzialność osób prawnych w związku z udziałem w handlu ludźmi, 
nie przesądzając, czy ma mieć charakter karny, cywilny czy administracyjny, 
przewidują takŜe umowy międzynarodowe. Konwencja NZ w art. 10 formułuje 
zobowiązanie państw do ustanowienia odpowiedzialności osób prawnych, która 
moŜe mieć charakter karny, cywilny lub administracyjny. Choć protokół z Palermo 
nie powtarza tego zobowiązania, to jednak, w myśl art. 1 ust. 1, powinien być 
interpretowany zgodnie z konwencją. Podobnie w art. 22 ust. 1 konwencji warszaw-
skiej znajdujemy zobowiązanie, zgodnie z którym kaŜda strona podejmie takie 
działania ustawodawcze lub inne, jakie mogą okazać się konieczne dla zapew-
                                                      
35 Przy czym stwierdzenie, czy interwencja taka jest konieczna, wymagałoby pogłębionej refleksji, 
zwłaszcza ze względu na złoŜoność sytuacji mogących wystąpić w związku z wykorzystaniem osób 
będących ofiarami handlu ludźmi. Podjęcie takich rozwaŜań zdecydowanie wykracza poza ramy tego 
opracowania. 
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nienia, Ŝe osoba prawna moŜe zostać pociągnięta do odpowiedzialności za czyn 
uznany za przestępstwo zgodnie z tą konwencją. Obowiązek wprowadzenia odpo-
wiedzialności osób prawnych za przestępstwo handlu ludźmi w celu wyzysku ich 
pracy wynika z art. 4 decyzji ramowej, zaś sankcje, które powinny być stosowane 
wobec osób prawnych, wymienione zostały w art. 5 decyzji ramowej. Zobowią-
zanie takie w bardzo zbliŜonej formie umieszczono takŜe w art. 5 dyrektywy 
2011/36/UE. 

Tymczasem ustawodawca polski, zmieniając kodeks karny ustawą z 20 maja 
2010 roku, nie zadbał o to, aby utrzymać odpowiedzialność podmiotów zbioro-
wych w związku z popełnieniem przez osobę fizyczną zbrodni handlu ludźmi. 
Przepis art. 253 k.k. został uchylony, jednak ustawa o odpowiedzialności podmio-
tów zbiorowych nadal odwołuje się właśnie do niego, a katalog przestępstw nie 
został poszerzony o nowy artykuł 189a k.k. Nie wydaje się, aby moŜliwe było 
zlikwidowanie tej luki w drodze wykładni, np. poprzez zastosowanie art. 189a jako 
podstawy odpowiedzialności podmiotu zbiorowego w drodze analogii. Zabieg taki 
nie jest uzasadniony ze względu na zbliŜony do karnego charakter odpowiedzial-
ności podmiotów zbiorowych36, który wymaga stosowania zasady wyłączności 
ustawy i powstrzymania się od stosowania analogii na niekorzyść podmiotu 
zbiorowego podlegającego odpowiedzialności. Nieuzasadnione wydaje się równieŜ 
odwołanie do art. 189a k.k. w miejsce uchylonego art. 253 k.k. w drodze wykładni 
przepisów krajowych w świetle treści i celów decyzji ramowej37. Trybunał Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej uznaje bowiem słusznie, Ŝe interpretacja taka  
jest niedopuszczalna, jeŜeli miałoby to prowadzić do interpretacji contra legem  
(a z taką mamy, zdaje się, w naszym przypadku do czynienia)38. Trybunał Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej zwalnia sąd krajowy z obowiązku prounijnej interpre-
tacji przepisów prawa krajowego takŜe wówczas, gdyby prowadziło to do nało-
Ŝenia lub zaostrzenia sankcji karnej wobec jednostki39. Uznaje się za niedopusz-
czalną, zgodnie z zasadą nullum crimen, nulla poena sine lege, moŜliwość 

                                                      
36 Charakter odpowiedzialności podmiotów zbiorowych nadal stanowi przedmiot sporów w nauce 
prawa. Za karnym charakterem odpowiedzialności opowiadają się m.in. J. Skupiński (Problemy krymi-
nalnopolityczne związane z promulgowaniem ustawy z dnia 28 października o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Apelacja Gdańska Kwartalnik [dalej 
cyt. AGK] 2003, nr 3, wydanie specjalne, s. 43) i J. Grajewski i S. Steinborn (Wybrane problemy 
postępowania odwoławczego w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary, AGK 2003, nr 3, wydanie specjalne, s. 105 i n.), K. Papke-  
-Olszauskas i K. Woźniewski (Uczestnicy postępowania w sprawach odpowiedzialności karnej podmio-
tów zbiorowych, AGK 2003, nr 3, wydanie specjalne, s. 183 i n.), B. Namysłowska-Gabrysiak 
(Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary. Komentarz, 
Zakamycze 2004, s. 71). Przeciwko uznaniu  karnego charakteru odpowiedzialności podmiotów zbioro-
wych opowiadają się natomiast J. Potulski i J. Warylewski (Ustawa o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Komentarz, Warszawa 2004, s. 19), M. Filar 
(Podstawy odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych (na gruncie ustawy z dnia 22 paździer-
nika 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary), 
AGK 2003, nr 3, s. 29). 
37 Sprawa C-105/03 postępowanie karne wobec Marii  Pupino, Zb. Orz. 2005, s. I-5285; zob. takŜe: 
G. Krzysztofiuk, Obowiązek prounijnej interpretacji prawa karnego, Studia Iuridica, t. XLVI, 2006. 
38 Sprawa 80/86 Kolpinghuis Nijmegen BV, Zb. Orz. 1987, s. 3969. 
39

 Sprawa C-186/95 postępowanie karne wobec Luciano Arcato, Zb. Orz. 1996, s. I-4705. 
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nałoŜenia kary na jednostkę w przypadku, gdy państwo członkowskie nie wdroŜyło 
prawidłowo decyzji ramowej40. Reguła, której przestrzeganie nie budzi wątpli-
wości w odniesieniu do rekonstruowania norm karnych w związku z interpretacją 
zachowania osoby fizycznej, moŜe powinna znaleźć zastosowanie takŜe w przy-
padku odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Zatem pominięcie w ustawie –
mającej z załoŜenia na celu dostosowanie przepisów polskiego prawa karnego  
do zobowiązań zawartych w prawie międzynarodowym i europejskim – kwestii 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w związku z popełnieniem zbrodni 
handlu ludźmi jest istotnym przeoczeniem ustawodawcy, które prowadzi do 
niezgodności z załoŜeniami i celami decyzji ramowej, jak równieŜ konwencji NZ  
i konwencji warszawskiej. Zmiana ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbioro-
wych i uzupełnienie katalogu czynów zabronionych o przestępstwo z art. 189a k.k. 
jest konieczna nie tylko w świetle zobowiązań międzynarodowych, ale takŜe  
ze względu na ogólnoprewencyjną funkcję przepisów karnych sensu largissimo. 
Na marginesie jedynie wypada wspomnieć, Ŝe z nie do końca zrozumiałych 
powodów w katalogu przestępstw z art. 16 ustawy o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych nie znalazły się takŜe przestępstwa przeciwko prawom osób wykonu-
jących pracę zarobkową, choć związek tych typów czynów zabronionych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej wydaje się dość oczywisty.  
 
 
 
7. Uwagi końcowe 
 
 

Na zakończenie warto przywołać orzeczenie ETPCz w sprawie Siliadin41, 
w którym Trybunał potwierdził obowiązek państw reakcji na zakazane w Europej-
skiej Konwencji Praw Człowieka42 praktyki (takŜe osób prywatnych) poprzez 
wprowadzenie za nie odpowiedzialności karnej, zaś w odniesieniu do szczególnej 
sytuacji handlu ludźmi do pracy przymusowej Trybunał dostrzega, Ŝe obowiązek 
penalizacji i ścigania jest tylko jednym z elementów ogólnego zwalczania przez 
państwa handlu ludźmi43. Konieczne, w opinii Trybunału, jest takŜe wprowadzanie 
odpowiednich regulacji działalności gospodarczej, która moŜe słuŜyć jako 
przykrywka dla handlu ludźmi oraz przepisów imigracyjnych44. Omówienie 
sposobu realizacji tych zobowiązań mogłoby stanowić przedmiot odrębnej analizy.  

                                                      
40 G. Krzysztofiuk, op. cit., s. 11; M. Szwarc, Decyzje ramowe jako instrument harmonizacji prawa 
karnego w UE, PIP 2005, z. 7, s. 33. 
41 Wyrok ETPC w sprawie Siliadin v. Francja § 117, w którym Trybunał przywołuje takŜe sprawę 
Van der Mussele § 34. 
42 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 
listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 
(Dz.U. z 1993 r., Nr 61, poz 284 ze zm.). 
43 M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Czło-
wieka, wyd. 5, Warszawa 2010, s. 334. 
44 Wyrok ETC w sprawie Ranstev v. Cypr i Rosja § 284. 
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Normatywizacja praw człowieka, rozumiana jako przeniesienie na grunt prawa 
pozytywnego praw człowieka, nadanie im kształtu norm prawnych i zagwaranto-
wanie ich prawnej ochrony45, nie jest prostym zadaniem. Nie ułatwiają jej ani 
kontrowersje wokół samej natury praw człowieka, ani będący niejednokrotnie 
wynikiem kompromisu sposób ujęcia norm prawa międzynarodowego, będącego 
źródłem pozytywnych obowiązków państwa. Jednak na poziomie krajowym, obok 
właściwie ukształtowanych norm prawa materialnego i procesowego, kluczowa dla 
moŜliwości korzystania przez wszystkie osoby objęte jurysdykcją państwa z ich 
praw, w tym tych, które są uznawane za prawa człowieka, jest praktyka stosowania 
prawa, a ta w odniesieniu do zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi do pracy 
przymusowej nadal jeszcze pozostawia wiele do Ŝyczenia. 
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PENALISATION  OF  TRAFFCKING  IN  PERSONS 

FOR  FOCED LABOUR  IN  THE  POLISH  CRIMINAL  CODE 

 
 
Abstract: Forced labor is one form of abuse of the victims of trafficking. Prior to the amendment of 
May 2010 in the Polish Penal Code lacked a definition of human trafficking, which was the subject of 
disputes in doctrine, but also created difficulties in prosecuting the perpetrators of the practice. 
Establishing a definition of trafficking is one of the changes of the Penal Code, which was supposed 
to  bring into conformity of Polish law with international obligations. However, the legislator has not 
used this chance fully: human trafficking is no longer a basis of liability of collective entities and  
in some cases using the services of trafficked persons does not constitute an offense. It seems that  
the implementation of all international obligations in this area requires further amendments  in both 
the legislation and enforcement practices. 
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ZARZĄDZANIE  PLACÓWKAMI  OŚWIATOWYMI 
PROWADZONYMI  PRZEZ  OSOBY  PRAWNE 
NIEBĘDĄCE  JEDNOSTKAMI  SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO 

W artykule zawarto podstawowe informacje o zarządzaniu placówkami oświatowymi, które są prowa-
dzone przez osoby prawne niebędące jednostkami oświatowymi. Opisano ogólnopolskie i ogólno-
światowe tendencje do przekazywania podmiotów oświatowych organizacjom pozarządowym. W pracy 
uwagę poświęcono głównie szkołom, które działają w oparciu o instytucję stowarzyszenia, co 
zapewnia rodzicom największą kontrolę zarówno nad finansami szkoły, jak i jakością nauczania oraz 
pozwala włączyć się w proces edukacji własnych dzieci. 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 

Jak wynika z literatury przedmiotu, zarządzanie jest to praktyka świadomego  
i ciągłego kształtowania formalnej organizacji. Centralną rolę odgrywa w niej 
podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów1. Podejmowanie decyzji jest 
procesem wyboru określonego działania jako sposobu rozstrzygnięcia problemu 
lub wyboru jakiejś alternatywy. Obejmuje diagnozę, definiowanie i określenie 
źródeł problemu, zebranie i analizę faktów związanych z problemem, opracowanie 
i ocenę wariantów rozwiązań problemu, wybór najlepszego rozwiązania i prze-
kształcenie go w działanie. WdroŜenie decyzji wymaga nie tylko odpowiednich 
zarządzeń. Trzeba pozyskać zasoby i rozdysponować je stosownie do potrzeb. 
Następnie określa się sposoby ich wdroŜenia, kontroli i składania sprawozdań 
z  przebiegu prac. W razie problemów wprowadza się korekty. Na etapie oceny 
wariantów identyfikuje się ryzyko niepewności działań, a po podjęciu wszelkich 
kroków zapobiegających negatywnym konsekwencjom działań przystępuje się do 
wdroŜenia decyzji2. Zarządzanie placówkami oświatowymi prowadzonymi przez 
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego czy osoby fizyczne 
to równieŜ ukierunkowany na przyszłość proces wyboru celów i dróg rozwoju, 
proces decydowania, kształtujący przyszłe wydarzenia i przyszłą pozycję szkoły 
w otoczeniu oraz przyszłą jej strukturę i kulturę. 
                                                      
1 J.A.F. Stoner, R.E. Frejman, D.R. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 238. 
2 J. Stępień, Socjologiczne i psychologiczne podstawy zarządzania, Sekretarz i Organizacja Urzędu 
2008, nr 5, s. 9. 
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Dobra organizacja pozwala człowiekowi działać efektywnie. Znajduje to 
odzwierciedlenie w tym, Ŝe współdziałające ze sobą strony osiągają wyniki lepsze, 
niŜ gdyby działały indywidualnie. Sytuacja ta zwana efektem synergii (efekt 
organizacyjny) pojawia się w wyniku osiągnięcia wprawy w wykonywaniu pracy, 
zwiększenia ciągłości pracy, dzięki eliminacji strat czasu, koncentracji i harmo-
nizacji sił i środków, wzajemnemu oddziaływaniu motywacyjnemu ludzi oraz 
moŜliwości korzystania z bardziej wydajnych narzędzi3. 

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie oświaty to 
wciąŜ jeszcze zupełnie nowy obszar, swoista terra incognita dla obu podmiotów. 
Pojawił się wraz z przemianami ustrojowymi, z początkiem społeczeństwa obywa-
telskiego i upodmiotowieniem samorządów jako organów prowadzących zadania 
oświatowe. Jako relacje nowe i często dla obu stron zaskakujące wymagają szcze-
gólnej staranności formalnej, a takŜe wzajemnego zaufania. W dziedzinie oświaty  
i wychowania relacje te praktycznie istnieją w zakresie wychowania i edukacji 
przedszkolnej oraz prowadzenia szkół róŜnego typu. Ustawa o systemie oświaty 
pozwala w tej dziedzinie na wiele, z kaŜdą nowelizacją na więcej. Jednak uregu-
lowania prawne dają tylko formalne podstawy do współdziałania. Niestety, nie 
dziwi nadal bardzo róŜny, często negatywny stosunek róŜnych środowisk do tego 
rodzaju współpracy. 

Organizacje pozarządowe spoglądają podejrzliwie na wójtów, burmistrzów, 
prezydentów unikających jasnych deklaracji współpracy, uwaŜając, Ŝe bronią oni 
swojego władztwa w kaŜdej dziedzinie. Częściej jednak powściągliwość jest 
emanacją nastrojów społecznych, nie zawsze i nie wszędzie pozytywnych dla 
oświaty niepublicznej bądź publicznej, prowadzonej przez inne niŜ samorząd 
podmioty. Szczególnie draŜliwym tematem jest przekazywanie istniejących szkół 
stowarzyszeniom. Przykładem najbardziej charakterystycznym była dyskusja, 
takŜe parlamentarna, nad ustawowo określoną moŜliwością przekazywania małych 
szkół innym podmiotom bez przeprowadzania procesu likwidacji. Jest w Polsce 
bardzo wiele przykładów przekazywania szkół stowarzyszeniom lokalnym poprzez 
likwidację. Jednak przeprowadzenie tego procesu wiązało się często z niepokojem 
rodziców, lokalnych społeczności i nauczycieli o dalszy ciąg zdarzeń. Niewiele jest 
takich znakomitych przykładów, jak np. gmina Morawica, gdzie poprzez proces 
likwidacji, a następnie przekazywanie lokalnym stowarzyszeniom przeprowadzono 
pięć małych szkół. Wszystkie istnieją4. 

Zapisy w znowelizowanej ustawie oświatowej dotyczące przekazywania szkół 
z liczbą uczniów do 70 i polityka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji wspierająca przekazywanie zadań własnych samorządów organizacjom 
pozarządowym wskazują na pojawiające się coraz wyraźniej tendencje władz 
państwa do decentralizacji zarządzania prowadzonej z wykorzystaniem NGO5. 
Kryzys ekonomiczny będzie sprzyjał tym tendencjom. Podobnie teŜ sprzyja temu 

                                                      
3 Ibidem, s. 6. 
4 M. Olszewski, Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie 
edukacji, www.zgwrp.pl [dostęp 14.12.2010]. 
5 Nongvernmental organisation (NGO) – organizacje pozarządowe. 
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rozwiązaniu system finansowania. Bezcenną wartością szkół prowadzonych przez 
NGO jest praca społeczna rodziców i innych mieszkańców wsi. Ma ona konkretną 
wartość ekonomiczną6. 

Minister Edukacji Katarzyna Hall podczas konferencji „Ruch obywatelski na 
rzecz edukacji – osiągnięcia i nowe wyzwania”, zorganizowanej z okazji 20. 
rocznicy istnienia niezaleŜnej oświaty w Polsce, stwierdziła, Ŝe w Polsce szkoły 
publiczne to, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, prywatne laboratoria. Są 
pewnym zapleczem badawczym dla masowego systemu edukacji. Oświata 
niepubliczna niemal we wszystkich krajach obejmuje zaledwie kilka procent 
wszystkich szkół, ale ich wartość dla publicznego sektora jest nieoceniona. W jej 
ocenie „Na tym nieduŜym poletku moŜna odwaŜniej poszukiwać, odwaŜniej 
próbować nowych rozwiązań. W prywatnych placówkach czas między pomysłem  
a jego wprowadzeniem w Ŝycie zabiera kilka dni, natomiast w szkołach publicznych 
musi minąć przynajmniej rok”7. 

Przekazanie małej samorządowej szkoły do prowadzenia organizacji poza-
rządowej to szansa na jej uratowanie przed likwidacją. Przekształcenie ma sens, 
jeśli gmina chce poprawić sposób zarządzania edukacją na swoim terenie – prze-
konują autorzy raportu z badań szkół publicznych prowadzonych przez organizacje 
pozarządowe i samorządy8. Jak podkreślają autorzy badań, przekazanie szkoły 
stowarzyszeniom pozwala na połączenie funkcji zarządzania i finansowania.  
 
 
 
1. Aspekt prawny placówek oświatowych 
 
 

Aspekt prawny zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez róŜne 
podmioty reguluje wiele źródeł prawa, wśród których naleŜy wymienić między 
innymi Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę o systemie oświaty, ustawę 
Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do nich. W art. 70 ust. 3 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej9 zagwarantowano rodzicom wolność wyboru dla swoich 
dzieci szkół innych niŜ publiczne, a obywatelom i instytucjom prawo zakładania 
szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyŜszych oraz zakładów wycho-
wawczych. W przepisie tym zawarto równieŜ delegację do określenia w ustawie 
warunków zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz 
publicznych w ich finansowaniu, a takŜe zasad nadzoru pedagogicznego. Delegację 
tę wypełniła ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty10. 
                                                      
  6 A. Kozińska-Bałdyga, B. Kuczałek, Model szkoły prowadzonej przez organizację pozarządową, 
www.fio.pl [dostęp 14.12.2010]. 
  7 Oświata niepubliczna jest pomocna dla MEN, www.kfon.pl [dostęp 14.12.2010]]. 
  8 O szkołach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, Serwis Samorządowy PAP z 15 grudnia 
2008 r. 
  9 Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483 z późn. zm. 
10 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. 
zm.) [dalej cyt. u.s.o.]. 
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W przepisach ogólnych ustawy oświatowej określono, Ŝe system oświaty zapewnia 
realizację prawa kaŜdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się 
oraz moŜliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez róŜne podmioty. 
Zgodnie z art. 5 ust. 1–3 ustawy szkoła i placówka mogą być publiczne albo 
niepubliczne. Placówki oświatowe mogą być zakładane i prowadzone przez 
jednostki samorządu terytorialnego, inne osoby prawne niebędące jednostkami 
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Przy czym jednostki samorządu 
terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie placówki publiczne, a inne 
osoby prawne i fizyczne placówki zarówno publiczne, jak i niepubliczne11. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy ustrojowe, w tym ustawa  
o samorządzie gminnym12, ustawa o samorządzie powiatowym13, ustawa o samo-
rządzie województwa14 oraz ustawa o systemie oświaty wprowadzają z jednej 
strony obowiązek edukacyjny na poziomie szkolnictwa podstawowego, a z drugiej 
strony obowiązek zapewnienia przez państwo sfinansowania kosztów prowadzenia 
między innymi szkolnictwa podstawowego. Z ustaw wynika równieŜ, Ŝe w imieniu 
państwa obowiązek ten wykonują jednostki samorządu terytorialnego, prowadząc 
publiczne bądź niepubliczne placówki oświatowe, a państwo, w jego imieniu 
administracja rządowa, przekazuje tym jednostkom samorządu terytorialnego tzw. 
część oświatową subwencji ogólnej15. 

Jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę 
liczącą nie więcej niŜ 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej 
jednostki oraz po zasięgnięciu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, moŜe przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej 
jednostką samorządu terytorialnego oraz osobie fizycznej prowadzenie takiej 
szkoły. 

Osobą prawną, o której mowa wyŜej, moŜe być fundacja lub stowarzyszenie. 
Organizacja ta musi mieć w swoim statucie zapisane działania edukacyjne – 
prowadzenie przedszkola lub szkoły. Placówka utworzona przez NGO moŜe być 
publiczna albo niepubliczna na prawach powiatu. Na utworzenie placówki 
publicznej zgodę musi wyrazić właściwy organ jednostki samorządu terytorial-
nego. Placówka niepubliczna podlega rejestracji według zasad, o których stanowią 
stosowne przepisy16. Kluczową sprawą dla utworzenia niepublicznej placówki 
edukacyjnej jest posiadanie obiektu – budynku lub jego części. Jeśli budynek jest 
własnością jednostki samorządu terytorialnego, to umocowany prawnie organ 
udostępnia go w oparciu o umowę uŜyczenia. Umowę taką na okres do 3 lat 

                                                      
11 M. Obrębski, Zwrot dotacji za przedszkole, Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” 2010, 
nr 37, s. 26. 
12 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.). 
13 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1592 
z późn. zm.). 
14 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1590  
z późn. zm.). 
15 Interpelacja nr 4 z dnia 2.11.2005 r. do ministra edukacji i nauki www.gover.pl [dostęp 29.10.2010]. 
16 u.s.o., art. 82. 
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podpisuje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na okres powyŜej 3 lat wymagana jest 
uchwała stosownej rady. Organ prowadzący, którym jest organizacja pozarządowa, 
zatrudnia dyrektora, a on nauczycieli. W placówkach prowadzonych przez NGO 
dyrektor i nauczyciele są zatrudnieni w oparciu o ustawę Kodeks Pracy, a nie 
ustawę Karta Nauczyciela, jednak awans zawodowy oraz uprawnienia emerytalne 
prowadzone są zgodnie z Kartą Nauczyciela17.  

Zgodnie z delegacją ustawową nadzór pedagogiczny nad szkołami i placów-
kami niepublicznymi sprawują właściwi kuratorzy. W przypadkach wskazanych  
w art. 89 ustawy o systemie oświaty nadzór pedagogiczny moŜe prowadzić właściwy 
minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
 
 
 
2. Zarządzanie placówkami oświatowymi  
 
 

Zmiany ustrojowe zachodzące w kraju od 1989 roku postawiły przed syste-
mem oświatowym nowe wyzwania. Aby im sprostać, podjęto trud dostosowania 
szkolnictwa do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Szczególna odpowie-
dzialność spoczęła na dyrektorach szkół i władzach lokalnych. Odpowiedzialność 
ta wynika nie tylko z nowych uregulowań prawnych, lecz takŜe warunków 
finansowych, które w sposób istotny utrudniają prawidłowy rozwój placówek 
oświatowo-wychowawczych. Tym większego znaczenia nabrał problem skutecz-
nego zarządzania szkołą, czyli takiego, które będzie adekwatne do reguł gospo-
darki rynkowej18. Autor definiuje pojęcie zarządzania szkołą jako całość metod  
i funkcji umoŜliwiających określenie jej celów oraz ich efektywne i racjonalne 
osiąganie poprzez stosowne dysponowanie dostępnymi zasobami informacyjnymi, 
kadrowymi, rzeczowymi i finansowymi.  

Prowadzenie szkół i placówek oświatowych jest zadaniem własnym jednostek 
samorządu terytorialnego, wykonywanym w imieniu własnym i na własną odpo-
wiedzialność. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jest konstytucyjnie 
chroniona. Przy czym, równieŜ w oparciu o przepisy konstytucyjne, jednostki te 
obowiązane są realizować powierzone im zadania na podstawie i w granicach 
ustaw19. W art. 5 ustawy o systemie oświaty, a głównie dodanych ust. 5g-5r, 
określono zasady przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego prowa-
dzenia szkół liczących nie więcej niŜ 70 uczniów osobom prawnym niebędącym 
jednostkami samorządu terytorialnego lub osobom fizycznym. Mogą to być 
stowarzyszenia rodziców uczniów wiejskich lub dzieci niepełnosprawnych czy teŜ 
pracodawcy prowadzący szkolnictwo zawodowe20. 

                                                      
17 A. Kozińska-Bałdyga, B. Kuczałek, op. cit., s. 1. 
18 R. Reszel, Zarządzanie marketingowe szkołą, www.edux.pl [dostęp 14.12.2010]. 
19 M. Obrębski, Zmiany w systemie oświaty i Karcie Nauczyciela, Pismo Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota” 2009, nr 28, s. 6. 
20 Ibidem, s. 22. 
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Z punktu widzenia prawa organem załoŜycielskim i prowadzącym placówki 
oświatowe mogą być osoby prywatne, spółki, instytucje kościelne, a takŜe 
stowarzyszenia i fundacje, które zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działal-
ności poŜytku publicznego i o wolontariacie21 są organizacjami pozarządowymi, 
czyli niebędącymi jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałającymi 
w celu osiągnięcia zysku osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi 
nieposiadającymi osobowości prawnej, utworzonymi na podstawie ustaw. Termin 
„organizacja pozarządowa” jest polskim odpowiednikiem angielskiego nongover-
nmental organization – NGO, którego uŜywa najczęściej Organizacja Narodów 
Zjednoczonych. Zamiennie stosowanym określeniem jest organizacja nonprofit. 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym samorządnym trwałym zrzeszeniem  
o celach niezarobkowych22. Fundacja jest tworzona dla celów społecznie lub 
gospodarczo uŜytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój 
gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc 
społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami23. Tworzą ją fundator, 
czyli osoby fizyczne – niezaleŜnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania, 
bądź osoby prawne mające siedzibę w Polsce lub za granicą, które złoŜyły 
oświadczenie o ustanowieniu fundacji24. 

Szkoły, które działają w oparciu o instytucję stowarzyszenia, zapewniają 
rodzicom największą kontrolę zarówno nad finansami szkoły, jak i jakością 
nauczania. Pozwalają równieŜ na najpełniejsze włączenie się rodziców w proces 
edukacji własnych dzieci. Warto podkreślić wzrastającą rolę stowarzyszeń rodziców 
w kierowaniu szkołami w krajach zachodnich. Są kraje, takie jak np. Holandia, 
gdzie wprowadzenie reformy edukacji i podwyŜszenie jakości nauczania dokonało 
się właśnie dzięki stowarzyszeniom rodziców, które przejmowały prowadzenie  
i zarządzanie szkołami. W ciągu dwudziestu lat 75% szkół holenderskich zostało 
przekazanych stowarzyszeniom rodziców w zarząd i prowadzenie. Stowarzyszenia 
mogą prowadzić zarówno szkoły niepubliczne, a więc takie, w których pobierane 
jest czesne, jak i publiczne, a więc bezpłatne. Istnieją trzy organizacje zrzeszające 
większość szkół niepublicznych. Są to: Społeczne Towarzystwo Oświatowe, 
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej i Rada Szkół Katolickich. Do 1988 roku 
istniało w Polsce 14 szkół niepaństwowych prowadzonych przez organizacje 
kościelne, po 1989 roku powstało kilkaset szkół niepublicznych, głównie w duŜych 
miastach25. 

W obecnym stanie prawnym osoby prawne lub fizyczne mogą zakładać szkoły 
i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego 
typu publicznych szkół i placówek. Uzyskanie uprawnień szkoły publicznej jest 
                                                      
21 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 
22 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001, Nr 79, poz. 855 
z późn. zm.), art. 2. 
23 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), art. 1. 
24 Ibidem, art. 2, ust. 1. 
25 Organizacje prowadzące szkoły, www.fio.pl [dostęp 29.10.2010]. 



K. Murawska, Zarządzanie placówkami oświatowymi prowadzonymi przez osoby prawne... 125 

 

uwarunkowane przedstawieniem pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie 
spełniania warunków, które określają przepisy art. 7 ust. 3 ustawy o systemie 
oświaty. Zatem szkoła niepubliczna moŜe uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, 
jeŜeli: realizuje programy nauczania zawierające podstawy programowe kształcenia 
ogólnego, w przypadku liceum profilowanego – równieŜ podstawę programową 
kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły 
prowadzącej kształcenie zawodowe – równieŜ podstawę programową kształcenia  
w danym zawodzie; realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz 
w wymiarze nie niŜszym niŜ łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu; stosuje 
zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów 
i sprawdzianów ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wycho-
wania, z wyjątkiem egzaminów wstępnych; prowadzi dokumentację przebiegu 
nauczania ustaloną dla szkół publicznych; w przypadku szkoły prowadzącej kształ-
cenie zawodowe – kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego; zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych26. 

W myśl art. 85 ustawy o systemie oświaty w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpo-
częcia działalności przez niepubliczną szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę 
ponadgimnazjalną, w tym równieŜ przez szkołę dla dorosłych, która uzyskała 
uprawnienia szkoły publicznej, kurator oświaty jest obowiązany sprawdzić spełnia-
nie wymogów warunkujących nadanie tych uprawnień, tj. między innymi spełnia-
nie wymagań kwalifikacyjnych przez zatrudnionych nauczycieli. 

Uprawnienia szkoły publicznej mogą zostać cofnięte przez organ, który je 
nadał, jeŜeli w trybie nadzoru pedagogicznego zostanie stwierdzone niespełnienie 
wymogów warunkujących nadanie tych uprawnień. Cofnięcie uprawnień następuje 
w drodze decyzji administracyjnej i w przypadku szkoły podstawowej lub 
gimnazjum jest równoznaczne z ich likwidacją z końcem roku szkolnego,  
w którym decyzja stała się ostateczna27. NaleŜy więc stwierdzić, Ŝe w procesie 
zarządzania placówką oświatową waŜne jest kontrolowanie, czy podjęte decyzje 
i wyznaczone działania są właściwie wykonywane. W powiedzeniu, Ŝe skutecznej 
kontroli nigdy nie jest za duŜo, tkwi ziarno prawdy. Kontrola jest bowiem 
procesem o zasadniczym znaczeniu, dzięki któremu kierownicy sprawiają, Ŝe 
rzeczywista działalność odpowiada planowanej28. Do podstawowych zadań kadry 
kierowniczej naleŜą więc stała i wnikliwa obserwacja, analiza oraz ocena 
przebiegu i rezultatów działania. Dotyczy to zarówno poszczególnych obszarów 
funkcjonalnych, jak i całej organizacji29. Dyrektor placówki oświatowej w procesie 
kontroli występuje w podwójnej roli. W procesie kontroli wewnętrznej jest 
                                                      
26 K. Szumilas, Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – z upowaŜnienia 
ministra – na interpelację nr 6335 w sprawie nieprawidłowego funkcjonowania szkół niepublicznych 
o uprawnieniach szkół publicznych, http://orka2.sejm.gov.pl [dostęp 14.12.2010]. 
27 u.s.o., art. 88. 
28 J.A.F. Stoner, C. Wankel, Kierowanie, Warszawa 1992, s. 472. 
29 S. Kowalczyk, Kontrola funkcji personalnej, Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, C.H.Beck, 
Warszawa 2010, s. 305. 
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kontrolującym, w czasie kontroli zewnętrznej kontrolowanym. Podstawowym więc 
zadaniem dyrektora – menadŜera oświaty jest stworzenie takich warunków organi-
zacyjnych, kadrowych i ekonomiczno-finansowych, aby szkoła była związana 
z otoczeniem w sposób twórczy i wzajemnie korzystny. 
 
 
2.1. Modelowe rozwiązania w zakresie dotyczącym zarządzania 
placówkami oświatowymi prowadzonymi przez organizacje 
pozarządowe spoza wsi i stowarzyszenie rozwoju wsi 
 

W wyniku wprowadzenia w 1999 roku reformy oświaty i tzw. racjonalizacji 
sieci szkolnej zlikwidowano ponad 3,5 tys. wiejskich szkół. Główną przyczyną 
decyzji o likwidacji szkoły jest sytuacja ekonomiczna gmin, dla których najwięk-
szym obciąŜeniem są wydatki na oświatę. Społeczności wiejskie protestowały 
przeciw zamykaniu szkół, argumentując, Ŝe szkoła na wsi jest ośrodkiem kultury, 
integracji społecznej, ostatnim miejscem publicznym. Jest sercem wsi, a po jej 
zamknięciu wieś się degraduje. Problem oświaty wiejskiej i likwidacji szkół był 
głównym tematem IV Forum Inicjatyw Oświatowych w czerwcu 1999 roku. 
Wtedy to jego uczestnicy sprzeciwili się polityce ministerstwa i poprosili o pomoc 
organizacje pozarządowe organizujące Forum. W lutym 2000 roku Ministerstwo 
Edukacji Narodowej ogłosiło program Mała Szkoła. W ciągu czterech pierwszych 
lat w ponad 220 wsiach ludzie się zorganizowali, załoŜyli stowarzyszenia i następ-
nie swoją własną szkołę. 

Małe szkoły to szkoły publiczne i bezpłatne szkoły niepubliczne na prawach 
placówek publicznych, utworzone przez osoby prawne i fizyczne w miejsce 
likwidowanych szkół samorządowych, o strukturze organizacyjnej 0–3, 1–3, 1–6, 
0–6 lub 4–6 w zaleŜności od lokalnych potrzeb. W formule właściwej dla małej 
szkoły powstają takŜe gimnazja, co świadczy o moŜliwości kreowania rozwiązań 
organizacyjnych na miarę potrzeb. Bardzo waŜnym elementem programu jest 
stowarzyszenie zakładane oddolnie przez rodziców, nauczycieli i innych miesz-
kańców wsi na poziomie sołectwa30. Stanowi to o ich wyjątkowości, wpływa 
pozytywnie na motywację rodziców, daje im moŜliwość znacznego wpływu na 
funkcjonowanie placówki. Taka forma własności zmusza do bardziej intensywnych 
relacji między szkołą i nauczycielami a rodzicami i społecznością. W większości 
małych szkół dyrektorzy posiadają daleką autonomię w sprawach pedagogicznych, 
podobnie jak w szkołach samorządowych. Stowarzyszenie pełni funkcję nadzorczą, 
wspierając działania placówki, której jest organem załoŜycielskim, i decydując  
o wyborze dyrektora. W większości dobrze funkcjonujących placówek podział 
zadań między dyrektora i stowarzyszenie jest dobrze zdefiniowany, a aktywność 
rodziców jest kierowana na działania wspierające szkołę31. 

Przekazanie małej samorządowej szkoły do prowadzenia organizacji 
pozarządowej to szansa na jej uratowanie przed likwidacją. Przekształcenie ma 
                                                      
30 Mała Szkoła – hasło do Encyklopedii pedagogicznej, www.fio.org.pl [dostęp 14.12.2010]. 
31 M. Jakubowski, Małe Szkoły – lepsze niŜ inne, www.fio.org.pl [dostęp 12.11.2010]. 
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sens, jeśli gmina chce poprawić sposób zarządzania edukacją na swoim terenie. 
Utrzymanie szkoły prowadzonej przez organizacje pozarządowe jest o 25% tańsze 
niŜ gminnej. Źródłem oszczędności jest rezygnacja z Karty Nauczyciela, a co za 
tym idzie – spadek wynagrodzeń nauczycieli. Ponadto wśród mocnych stron naleŜy 
wymienić lepsze relacje personalne z zespołem nauczycielskim, większe zaanga-
Ŝowanie rodziców, niŜsze nakłady na edukację przy utrzymaniu jakości nauczania. 
Słabymi stronami publicznych szkół pozarządowych są mniejsze zarobki nauczy-
cieli, niskie pensje odstraszające kandydatów do pracy, niskie wymagania  
i nakłady związane z doskonaleniem nauczycieli32. W ocenie Instytutu Badań 
Edukacyjnych mała szkoła jest bliŜsza dziecku (lepsza dostępność); umoŜliwia 
w większym stopniu indywidualizację nauczania (pomimo klas łączonych); lepiej 
uczy pracy w zespole, solidarności; znacznie silniej kształtuje pozytywny stosunek 
do świata przyrody; lepiej kształtuje poczucie niezaleŜności, pomysłowość dziecka 
(dziecko ma więcej okazji uczyć się polegać na sobie); nadaje konkretny cel 
wartościom personalnym (dziecko jako członek wspólnoty, więzi ze środowis-
kiem); silniej wiąŜe nauczyciela ze środowiskiem, rodzicami, a rodziców ze szkołą; 
łatwiej (co nie oznacza, Ŝe tanio) jest wprowadzać do małej szkoły nowe techno-
logie i środki kształcenia33. 

Autor powyŜszych rozwaŜań uznaje, Ŝe w odniesieniu do małych szkół naleŜy 
przyjąć jako niezbędny inny, uwzględniający specyfikę potrzeb niektórych 
obszarów wiejskich, sposób kształcenia nauczycieli; przygotowanie do nauczania 
dwóch przedmiotów; umiejętność uczenia w systemie klas łączonych; korzystanie 
z komputera, Internetu oraz umiejętność uczenia tego; podstawy ekonomiczno-      
-organizacyjne w zakresie prowadzenia szkoły; umiejętność prowadzenia samo-
chodu; inny sposób finansowania, w większym stopniu uwzględniający fakt, Ŝe 
małe szkoły są droŜsze; rozwój infrastruktury (słuŜący nie tylko szkole) – drogi, 
telekomunikacja, Internet; uwzględnienie w pracy szkół publicznych udzielania 
przez najlepszych, najbardziej doświadczonych nauczycieli pomocy nauczycielom 
małych szkół (nauczyciel-doradca, nauczyciel-mistrz, cyrkulacja kadr); poza 
pomocą, stałą ocenę pracy szkoły, nauczyciela (częściowo moŜe się do tego 
przyczynić zewnętrzny system oceniania ucznia). Wysiłki muszą być doceniane – 
nauczyciel musi mieć poczucie, Ŝe nie tylko jest kontrolowany, ale teŜ ceniony 
(jeśli na to zasłuŜy). Program Mała Szkoła jest dowodem na ogromne moŜliwości 
tkwiące w społeczeństwie obywatelskim, które jest w stanie samoorganizować się 
w celu obrony istotnych spraw. Tworzone są wtedy rozwiązania, które mogą 
okazać się najbardziej innowacyjnym i przyszłościowym elementem reformy 
oświaty, wprowadzającym głęboką zmianę społeczną. Są teŜ dowodem na to, Ŝe 
kreatorem polityki edukacyjnej, a pewnie szerzej – takŜe społecznej, mogą być 
organizacje pozarządowe i społeczeństwo, a nie rząd34. 

                                                      
32 Lekcja rachunków, www.samorzad.pap.pl [dostęp 12.11.2010]. 
33 R. Piwowarski, Małe Szkoły? – tak, www.fio.org.pl [dostęp 12.11.2010]. 
34 Mała Szkoła – hasło..., s. 4. 
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2.2. Zasady finansowania placówek oświatowych 
prowadzonych przez osoby prawne 
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 
lub osoby fizyczne 
 

Zasady finansowania placówek oświatowych prowadzonych przez osoby 
prawne niebędące jednostkami samorządu, w tym organizacje pozarządowe, lub 
osoby fizyczne są ich wielkim atutem. Racjonalizują koszty funkcjonowania tych 
placówek i uruchamiają mechanizm rynkowy stymulujący dbałość o jakość 
edukacji35. 

W ocenie dra Michała Kuleszy, współtwórcy reformy administracyjnej  
w III Rzeczypospolitej Polskiej, system wciąŜ nie w pełni zaadaptował szkoły 
niepubliczne do publicznego systemu edukacji. PowaŜny problem wiąŜe się z obec-
nymi regulacjami dotyczącymi dotowania szkół niepublicznych. W mniejszym 
mieście albo gminie wiejskiej nieraz jest tak, Ŝe Rada Gminy dotuje szkołę 
niepubliczną, ale musi teŜ cały czas utrzymywać szkołę publiczną, bo nie wie, 
kiedy właściciel szkoły niepublicznej zrezygnuje z jej prowadzenia. Samorząd jest 
ustawowo zobowiązany zachować ciągłość dostępu do edukacji36.  

Zmieniona ustawa o systemie oświaty po raz pierwszy, w sposób nie całkiem 
racjonalny, zdefiniowała pojęcie „Małej Szkoły”. Według ustawodawcy to szkoła 
licząca nie więcej niŜ 70 uczniów. Jeśli przyłoŜyć do tak określonej „Małej Szkoły” 
kryterium ekonomiczne, to z pewnością subwencja oświatowa na prowadzenie 
takiej szkoły nie moŜe być wystarczająca, bowiem średni koszt kształcenia ucznia 
w niej wyniesie około 10–11 tys. PLN przy subwencji na ucznia wiejskiego około 
6 tys. PLN (obie kwoty uzaleŜnione są od róŜnych czynników w części subwencji, 
np. liczby nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego, liczby 
etatów niepedagogicznych). Analiza musi być przeprowadzona dla konkretnej 
jednostki samorządu terytorialnego i konkretnej szkoły. MoŜna jednak w pewnym 
przybliŜeniu, nie ryzykując popełnienia błędu co do istoty przedsięwzięcia, przyjąć, 
Ŝe w szkole samorządowej uczącej 70 uczniów w sześciu oddziałach koszt kształ-
cenia jednego ucznia wyniesie około 10–11 tys. PLN, podczas gdy w szkole prowa-
dzonej przez NGO w tym samym budynku, w procesie kształcenia nieodbiegającym 
poziomem od poziomu w szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu tery-
torialnego, koszt zmniejszy się o połowę, czyli z pewnością nie przekroczy kwoty 
subwencji oświatowej.  

W ocenie autora publikacji ma na to wpływ tzw. pensum, gwarantowane  
w ustawie Karta Nauczyciela. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach-stowarzy-
szeniach na podstawie umowy o pracę spędzają zwykle przy tablicy 30 godzin, 
a  nie 18, jak w szkołach prowadzonych bezpośrednio przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Więcej pracy wykonuje się bez dodatkowego personelu, a proste 

                                                      
35 A. Kozińska-Bałdyga, B. Kuczałek, op. cit., s. 1. 
36 A. Rękawek, Chodzi o uczciwość systemu, wywiad z Prof. M. Kuleszą o potrzebie wprowadzenia 
standardów oświatowych, o grzechach polskiej szkoły i o tym, jak wykorzystać jej potencjał, 
Dyrektor Szkoły 2010, nr 9, s. 6. 
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oszczędności dotyczące utrzymania szkoły przychodzą łatwiej, gdy odpowiedzial-
ność finansowa jest bliŜej dyrektora i nauczycieli. Większa liczba godzin „przy 
tablicy” rekompensowana jest zwykle nielicznymi oddziałami, w których praca  
z uczniem jest nieporównywalnie mniej męcząca niŜ z duŜą dwudziesto-, trzy-
dziestoosobową klasą37. 
 
 
 
3. Niepubliczna placówka oświatowa 
 
 

Ustawą z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw uregulowane zostały sprawy związane z przeka-
zywaniem małych szkół osobom prawnym niebędącym jednostkami samorządu 
terytorialnego lub osobom fizycznym. W tym celu organ stanowiący musi podjąć 
uchwałę, a organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyrazić pozytywną opinię. 
Przekazanie następuje w drodze umowy, która określa między innymi w przypadku 
szkoły podstawowej i gimnazjum, czy szkole ustala się obwód. JeŜeli szkole nie 
ustala się obwodu, to określa się warunki przyjmowania uczniów do szkoły i korzys-
tania z mienia przejętej szkoły lub placówki, tryb kontroli przestrzegania warun-
ków umowy, warunki i tryb rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. Jednostka 
samorządu terytorialnego jest obowiązana przejąć prowadzenie szkoły lub placów-
ki, jeŜeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę nie wykonała polecenia organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny usunięcia uchybień dotyczących naruszenia 
ustawy oświatowej lub dotyczących programu i harmonogramu poprawy efektyw-
ności kształcenia lub wychowania, a takŜe naruszenia ustawy lub warunków 
prowadzenia szkoły lub placówki określonych w ustawie. Gdyby nowy organ 
prowadzący chciał jednak odstąpić od zamiaru prowadzenia placówki oświatowej, 
nie będzie miał prawa jej zlikwidować, a jedynie przekazać do ponownego 
prowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

W przypadku zamiaru przekazania placówki oświatowej na 6 miesięcy przed 
dniem tego przekazania jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązania 
powiadomić pracowników tej szkoły oraz zakładową organizację związkową 
o terminie przekazania szkoły lub placówki i jego przyczynach oraz prawnych, 
ekonomicznych i socjalnych skutkach dla pracowników, a takŜe nowych warun-
kach pracy i płacy. Nauczyciele, w terminie 3 miesięcy od uzyskania tych informacji, 
mogą złoŜyć oświadczenie o odmowie przyjęcia. 

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określałby nowy organ prowadzący 
na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Ponadto, aby zabezpieczyć 
ciągłość funkcjonowania takiej placówki oraz zachęcić rodziców, by organizowali 
się w stowarzyszenia, od dnia przekazania określonego w porozumieniu będzie  
ona otrzymywać odpowiednie dotacje. Obecnie taką dotację na nowo załoŜoną 

                                                      
37 M. Olszewski, op. cit., s. 2. 
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placówkę moŜna otrzymać od 1 stycznia następnego roku, zgodnie z art. 80 ust. 3h 
ustawy o systemie oświaty38. 

Według dra M. Kuleszy ktoś, kto podejmuje się prowadzenia szkoły niepu-
blicznej, powinien mieć sankcjonowane zobowiązania, Ŝe będzie tę szkołę pro-
wadził przez umówiony okres. Burmistrz, który funkcjonuje w perspektywie 
rozwojowej, powinien mieć moŜliwość zawrzeć w umowie koncesyjnej klauzulę 
bezpieczeństwa, np. piętnastoletnią, po którym to czasie następuje powrót do 
rozmów i czas na przygotowanie oraz przyjęcie innych rozwiązań, np. stworzenie 
nowej placówki publicznej, danie koncesji komuś innemu itd. Wówczas nie będzie 
musiał dalej utrzymywać słabej czy pustoszącej szkoły publicznej tylko dlatego,  
Ŝe nie moŜna przewidzieć, co za rok czy dwa zrobią właściciele dotowanych  
z budŜetu szkół niepublicznych, bowiem dostęp do oferty edukacyjnej jest,  
na podstawie długoletniej umowy, zagwarantowany przez placówki niepubliczne. 
Obecnie system prawny nie gwarantuje racjonalnego zarządzania siecią szkół. A to 
jest bardzo waŜne, Ŝeby, mając obowiązek publicznoprawny zapewnienia dostępu 
do edukacji, samorząd zarządzający edukacją mógł bilansować zasoby i potem 
podejmować decyzje w dłuŜszym okresie. Wtedy standardy edukacyjne byłyby 
mechanizmem porządkującym, usprawniającym zarządzanie39.  
 
 
 
4. Status zawodowy nauczycieli 
 
 

Status zawodowy nauczycieli w Polsce reguluje ustawa Karta Nauczyciela40. 
Do nauczycieli zatrudnionych w szkolnictwie niepublicznym ustawę tę stosuje się 
w ograniczonym zakresie. Został on określony w art. 91b ust. 2 Karty Nauczyciela, 
z tym Ŝe zgodnie z brzmieniem tego przepisu obejmuje tylko nauczycieli zatrud-
nionych w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa obowiązującego wymiaru zajęć.  
Do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych mają zastosowanie przepisy art. 6, 9–9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 26, 49, 
ust. 1 pkt. 2 i 3, art. 51, 70a, ust. 3, 4 i art. 6, 75–86, 80–90. Ponadto do wyŜej 
wymienionych nauczycieli stosuje się przepisy art. 6a dotyczące oceny pracy 
nauczycieli, w tym nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektorów. Oceny 
dokonuje się jednak na wyraźny wniosek pracownika. JeŜeli chodzi o zatrudnienie, 
to nauczyciele placówek niepublicznych zawierają umowę o pracę na podstawie 
ustawy Kodeks Pracy. ChociaŜ ustawie Karta Nauczyciela podlegają równieŜ 
nauczyciele zatrudnieni między innymi w szkołach niepublicznych o uprawnie-
niach szkół publicznych, to ma ona zastosowanie tylko w zakresie określonym 
ustawą. Głównym przepisem odnoszącym się do czasu pracy nauczycieli jest art. 
42 Karty Nauczyciela, który nie określa jednak, Ŝe przepis ten naleŜy stosować 

                                                      
38 M. Obrębski, Zmiany w systemie oświaty..., s. 22-23. 
39 A. Rękawek, op. cit., s. 6. 
40 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006, Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). 
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do pracowników pedagogicznych w szkołach niepublicznych mających uprawnienia 
placówek publicznych. Trzeba więc przyjąć, Ŝe czas pracy pracowników szkół 
niepublicznych określają przepisy działu VI kodeksu pracy41. 
 
 
 
5. Finansowanie placówek oświatowych 
 
 

Zadania oświatowe związane z prowadzeniem (dotowaniem) szkół oraz 
placówek oświatowych są finansowane poprzez jednolity system części oświatowej 
subwencji ogólnej. Subwencja oświatowa przekazywana jest do jednostek samo-
rządu terytorialnego z budŜetu państwa. Natomiast jednostka samorządu terytorial-
nego jest zobowiązana do finansowania (dotowania) szkół zgodnie z zasadami 
przyjętymi w ustawie o systemie oświaty. Artykuł 90 ust. 2a ustawy o systemie 
oświaty określa wysokość dotacji i warunki przekazania środków finansowych 
danej szkole niepublicznej, w której realizuje się obowiązek szkolny lub obowiązek 
nauki, przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje dla 
podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe przysługują na kaŜdego 
ucznia w wysokości nie niŜszej niŜ kwota przewidziana na jednego ucznia danego 
typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez 
jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, Ŝe osoba prowadząca szkołę 
poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę uczniów nie 
później niŜ do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Przekazy-
wane one są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia kaŜdego miesiąca. 
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania  
i rozliczania dotacji, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji  
i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o jego udzielenie. 
Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego jest udzielenie dotacji nie-
publicznym szkołom, pod warunkiem aktualności wpisu do ewidencji, o której 
mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz złoŜenia w terminie do  
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosku o dotację 
zawierającego planowaną liczbę uczniów. Organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego w uchwałach określających tryb udzielania i rozliczania dotacji 
powinien wskazać konieczność przekazania w określonym terminie przez organ 
prowadzący niepubliczną szkołę comiesięcznej informacji odnośnie do faktycznej 
liczby uczniów. Rozliczenie dotacji moŜe dotyczyć więc wyłącznie faktycznej 
liczby uczniów, a nie liczby planowanej42. Interpelacja skierowana do Ministra 
Edukacji i Nauki w dniu 2 listopada 2005 roku wskazywała na przykładzie nowo 
powstałej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Suchaczu gmina Tolkmicko, 

                                                      
41 M. Polis, Jak powołać niepubliczną Małą Szkołę, www.fio.org.pl [dostęp 14.12.2010]. 
42 Odpowiedź Podsekretarza stanu Z. Hansel na Interpelację z dnia 2.11.2005 r. w sprawie finansowania 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Suchaczu w woj. warmińsko-mazurskim nr SPS-024-04/05, 
www.gover.pl [dostęp 14.12.2010]. 
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woj. warmińsko-mazurskie, jaka jest praktyka. NiŜ demograficzny, słabość ekono-
miczna budŜetu Miasta i Gminy Tolkmicko, ale takŜe wysokie koszty jednostkowe 
działalności Szkoły Podstawowej w Suchaczu spowodowały podjęcie przez organ 
stanowiący gminy uchwały o likwidacji placówki publicznej, która obejmowała 
nauczaniem od 80 do 100 uczniów. Mieszkańcy Suchacza i okolic, uznając, Ŝe 
szkoła dla Suchacza jest bardzo waŜna, postanowili podjąć próbę ratowania 
placówki. Zawiązało się Stowarzyszenie Miłośników Suchacza i Okolic. Nie mogąc 
ratować szkoły jako placówki publicznej, stowarzyszenie postanowiło podjąć 
wysiłek utworzenia i prowadzenia szkoły niepublicznej od 1 września 2005 roku. 
Nowa szkoła otrzymała od gminy budynek, w którym do niedawna działała szkoła 
publiczna. Przekazano jej część wyposaŜenia, część przekazując sąsiednim szkołom 
podstawowym. I stowarzyszenie, i kierownictwo szkoły miały świadomość tego,  
Ŝe szkoła nie moŜe mieć cech komercyjnych, środowisko jest zbyt ubogie, a szans 
na dochód w Suchaczu nie ma. Nie przewidywano przyjmowania czesnego od 
dzieci, nie było teŜ sponsorów. Jedynym źródłem finansowania szkoły miała być 
subwencja oświatowa, ewentualnie dotacja z budŜetu gminy i pomoc darczyńców. 
Po uruchomieniu szkoły w dniu 1 września 2005 roku Burmistrz Miasta i Gminy 
Tolkmicko odmówił dowoŜenia dzieci do szkoły gminnym gimbusem, odmówił 
dotacji zbliŜonej do otrzymywanej przez inne szkoły podstawowe w gminie,  
a takŜe przekazania odpowiedniej do liczby dzieci uczęszczających do Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w Suchaczu części oświatowej otrzymywanej przez gminę 
subwencji ogólnej. Sprawa była przedmiotem badania Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, która nie stwierdziła naruszenia przepisów prawa w Uchwale  
z dnia 15 września 2005 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budŜetu 
gminy dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicz-
nej. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu wystąpiła z wnioskiem do 
jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie dotacji w dniu 16 września 2005 
roku. Zatem zgodnie z ustawą o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest 
przyznanie dotacji z dniem 1 stycznia 2006 roku. Udzielenie dotacji od września 
do końca grudnia 2005 roku uzaleŜnione było od decyzji gminy w tej sprawie. 
Uczniowie tej szkoły byli bowiem uwzględnieni w części oświatowej subwencji 
ogólnej na cały 2005 rok. Jak wynika z udzielonej przez Podsekretarza Stanu 
odpowiedzi, sieć szkół publicznych, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, powinna 
być zorganizowana w sposób umoŜliwiający wszystkim dzieciom spełnienie 
obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem drogi dziecka z domu do szkoły, która 
nie powinna przekraczać 3 km w przypadku uczniów klas I–IV szkoły podsta-
wowej oraz 4 km w przypadku uczniów klas V–VI szkoły podstawowej i gimna-
zjum. Jeśli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której mieszka, prze-
kracza te odległości, to obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu 
i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji 
publicznej43. W ocenie ministerstwa Burmistrz Miasta i Gminy Tolkmicko, podej-
mując decyzję o likwidacji publicznej szkoły podstawowej w Suchaczu, powinien 
określić, w jaki sposób zapewni uczniom likwidowanej szkoły moŜliwość 
                                                      
43 u.s.o., art. 17. 
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kontynuowania nauki w sąsiednich szkołach publicznych, zmieniając odpowiednio 
ich dotychczasowe obwody oraz ustalając zasady dowoŜenia uczniów do tych 
szkół. 
 
 
 
Podsumowanie 
 
 

Podsumowując, naleŜy stwierdzić, Ŝe w Polsce z usług edukacyjnych szkół 
niepublicznych korzysta ponad milion uczniów, co stanowi około 15% wszystkich 
uczniów. Sektor oświaty niepublicznej obejmuje około 2 tys. szkół niepublicznych 
i około 1 tys. publicznych, które są prowadzone między innymi przez stowarzy-
szenia i fundacje44. 

Z analizy przedmiotu wynika, Ŝe niŜ demograficzny moŜe spowodować 
spadek w ciągu 10 lat liczby uczniów w gimnazjach i liceach o ⅓, a do roku 2020 
zmniejszenie liczby uczniów w wieku od 16 do 18 lat z 1,5 do 1 miliona45. Wiele 
organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zostanie zatem zmuszo-
nych do podejmowania kluczowych w zarządzaniu decyzji w zakresie dalszego 
funkcjonowania szkół wiejskich. Są zwolennicy likwidacji mniejszych placówek 
oświatowych, którzy uznają, Ŝe większe szkoły zbiorcze dysponują lepszymi 
zasobami, wyŜszą jakością kształcenia, ale są teŜ tacy, którzy uznają, Ŝe, zamy-
kając szkoły, likwiduje się często jedyne ośrodki oświatowe na wsi.  

Według projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej pewnym instrumentem 
pozwalającym uniknąć zwalniania nauczycieli i likwidacji szkół jest łączenie 
w grupy szkół i placówek oświatowych na podstawie decyzji samorządów. Jedna 
lub kilka gmin będą mogły utworzyć szkołę np. przedszkolno-podstawową lub 
gimnazjalno-licealną. Grupą taką będzie zarządzać dyrektor wyłoniony w kon-
kursie. W pracy mają mu pomagać koordynatorzy indywidualnych potrzeb ucznia. 
Dyrektor ma teŜ odpowiadać za ustalenie i realizację planu organizacyjnego szkół. 
Będzie mógł powierzać nauczycielom zajęcia we wszystkich szkołach zrzeszonych 
w tej grupie46. 

Federacja Inicjatyw Oświatowych zdiagnozowała wspólne problemy osób 
prawnych niebędących jednostkami samorządu terytorialnego, w tym organizacji 
pozarządowych prowadzących małe szkoły. W zakresie gospodarki finansowej 
problematyczne są malejące środki przyznane na szkołę w związku z malejącą 
liczbą dzieci oraz sposób dystrybucji i rozliczania środków Unii Europejskiej, 
który jest niedostosowany do moŜliwości wsi, Stowarzyszeń Rozwoju Wsi i szkół. 
Nadto uznano za niejasne lub nieuwzględniające specyfiki małych wiejskich szkół 
zapisy wynikające z art. 80 ustawy o systemie oświaty, a dotyczące otrzymania 

                                                      
44 Oświata niepubliczna..., s. 2. 
45 A. Radwan, Łączenie szkół uchroni nauczycieli przed utratą pracy, Gazeta Prawna z dnia 22 
listopada 2010 r., nr 226 (2857), s. B6. 
46 Ibidem, s. B6. 
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dotacji z budŜetu odpowiednio gminy lub powiatu pod warunkiem wystąpienia 
o nią przed 30 września roku poprzedzającego załoŜenie szkoły47. Dotacje mogą 
być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieŜących szkoły lub pla-
cówki48, co oznacza trudności z remontami i rozbudową budynków uŜytkowanych 
przez te podmioty. Organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa  
w ust. 2–3b omawianej ustawy, mogą kontrolować prawidłowość wykorzystania 
dotacji przyznanych szkołom i placówkom z budŜetu tych jednostek49 oraz mają 
prawo wstępu do szkół i placówek, a takŜe wglądu do prowadzonej przez nie 
dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania50. 
Tymczasem w małych gminach wiejskich brakuje kompetentnych urzędników  
w zakresie edukacji51. 

Dzięki przejęciu placówek oświatowych przez organizacje pozarządowe 
zmienia się sposób myślenia mieszkańców wsi. Uczą się zarządzania, samo-
dzielności, inicjatywy, wieś rozwija się, aby utrzymać placówkę oświatową, 
stowarzyszenia podejmują działania gospodarcze, zdobywają na ten cel środki  
z funduszy Unii Europejskiej. Środowiska wiejskie przyczyniają się w ten sposób 
do transformacji swoich gmin, regionów i całego kraju. Mała szkoła to przykład 
ogromnych moŜliwości, jakie daje uspołecznienie. Praktyka i badania ekspertów 
dowiodły, Ŝe małe szkoły, doglądane i kontrolowane przez rodziców i miesz-
kańców, oferują lepsze warunki nauki (większość z nich ma np. pracownie 
komputerowe) oraz są bliŜsze i bardziej przyjazne uczniom. Dzięki temu zapew-
niają znakomite wyniki nauczania – średnia wyników w małych szkołach jest taka 
jak w szkołach miejskich i znacznie wyŜsza od średniej na wsi52. 

W ocenie A. Kozińskiej-Bałdygi53 istotnym elementem rozwoju oświaty  
w Polsce moŜe być wzmocnienie roli rodziców w szkole, zorganizowanie ich  
w taki sposób, aby mogli wyraŜać interesy swoje i dzieci. 
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ROLA  PRAWA  W  ORGANIZACJI  I  FUNKCJONOWANIU 

RYNKU  KAPITAŁOWEGO 

Znaczenie, jakie dla obrotu gospodarczego ma prawidłowo działający rynek kapitałowy, powoduje,  
Ŝe jego ochrona prawna leŜy w interesie publicznym. Właściwe w tym zakresie regulacje prawne 
określają strukturę rynku, zasady uczestnictwa i obrotu, formy nadzoru oraz stosunki prawne między 
jego uczestnikami. Celem norm prawnych jest nie tylko określenie pozycji i relacji zachodzących 
między uczestnikami rynku, ale równieŜ ochrona samego rynku jako całości organizacyjnej 
i funkcjonalnej. 
 
 
 
 
Uwagi wprowadzające 
 
 

Prawa majątkowe inkorporowane w papierze wartościowym mogą być 
przenoszone drogą czynności prawnych. Zdolność obrotowa papierów wartoś-
ciowych czyni je przedmiotem powszechnego obrotu, którego skala oraz masowość 
stwarzają podstawy do posługiwania się pojęciem rynku1. Rynek w tym wypadku 
naleŜy rozumieć jako ogół stosunków zachodzących między stroną popytową 
i podaŜową, obejmujących zbycie bądź nabycie papierów wartościowych. Z jednej 
strony stosunki te koncentrują się wokół zespołu instytucji, które dokonują obrotu, 
z drugiej zaś poddane zostały określonemu mechanizmowi, dzięki któremu jest 
realizowany obrót2. Wyodrębnienie strukturalne rynku papierów wartościowych 
jest moŜliwe przy zastosowaniu dwóch kryteriów: przedmiotowego i podmioto-
wego. Przedmiotowe kryterium dotyczy przedmiotu obrotu na tym rynku, jakim są 
papiery wartościowe. Wedle kryterium podmiotowego natomiast rynek papierów 
wartościowych to zespół osób przeprowadzających operacje, które są związane 
z  transakcjami mającymi za przedmiot papiery wartościowe i dokonywanymi 

                                                      
1 W doktrynie przesłankę zbywalności praw z papierów wartościowych określa się jako tzw. 
„zdolność obrotową”. Zob. M. Michalski, [w:] Prawo gospodarcze i handlowe, t. 4: Prawo papierów 
wartościowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2004, s. 923. 
2 Doktryna definiuje rynek papierów wartościowych jako zasadniczą postać obrotu papierami wartoś-
ciowymi, czyli instytucjonalny mechanizm umoŜliwiający przenoszenie praw z papierów wartościo-
wych w drodze zawieranych transakcji, przy czym tych ostatnich nie moŜna utoŜsamiać z umowami 
sprzedaŜy papierów, gdyŜ naleŜą one do zakresu tego pojęcia, ale go nie wyczerpują. Zob. M. Michalski, 
[w:] Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, red. L. Sobolewski, Warszawa 
1999, s. 191. 
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według cen uzgodnionych przy uwzględnieniu zasad popytu i podaŜy3. Sposób 
rozporządzenia w niektórych przypadkach moŜe być uzaleŜniony od formy papieru 
wartościowego. Obrót prawami ucieleśnionymi w papierze wartościowym jest 
związany bowiem bezpośrednio z faktycznym obrotem nośnika tego prawa, jakim 
jest konkretny dokument4. We współczesnym obrocie papiery wartościowe nie 
występują jednak wyłącznie w formie dokumentu, lecz takŜe w formie zdemateria-
lizowanej, czyli w postaci zapisu elektronicznego na rachunku papierów war-
tościowych5. Szczególna rola, jaka przypada w gospodarce obrotowi papierami 
wartościowymi, wymaga stworzenia odpowiednich zasad określających jego 
organizację6. Prawo ustanawia w tym zakresie nie tylko reguły odnośnie do 
przedmiotu obrotu, ale równieŜ jego infrastrukturę. Wyrazem tego jest regularność 
obrotu oraz sprawowany przez organy administracji publicznej nadzór nad nim.  
 
 
 

1. Pojęcie i struktura rynku kapitałowego 
 
 

Rynek oznacza zorganizowany system zapewniający koncentrację popytu 
i  podaŜy w celu umoŜliwienia wymiany dóbr lub usług, kapitał zaś to aktywa 
finansowe lub rzeczowe mające wartość pienięŜną. Połączenie terminologiczne 
obu tych pojęć oraz ich zróŜnicowane wytyczne celowościowe nie ułatwiają 
sformułowania właściwej definicji rynku kapitałowego. Ustalanie zakresu pojęcia 
„rynek kapitałowy” powinno przebiegać w kontekście jego umiejscowienia 
w systemie organizacji gospodarczej państwa, a w szczególności określenia relacji, 
w jakiej pozostaje obecnie pojęcie rynku kapitałowego do innych segmentów 
rynku. Rynek kapitałowy najczęściej jest traktowany jako integralna część 
ogólnego rynku gospodarczego7. Rynek kapitałowy moŜe być rozumiany w ujęciu 
wąskim jako część składowa tzw. rynku kredytowego bądź w ujęciu szerokim jako 
główny sektor systemu rynkowego8. Rynek kapitałowy moŜe być traktowany 
równieŜ jako część tzw. rynku finansowego, na który składają się rynek pienięŜny 
oraz rynek walutowy9. Kryterium pozwalającym na strukturalne wyodrębnienie 
rynku kapitałowego i odróŜnienie go od rynku pienięŜnego jest okres, na jaki 
pozyskuje się kapitał. Uwzględniająca powyŜsze kryterium doktrynalna definicja 

                                                      
3 Zob. W. Bień, Rynek papierów wartościowych, wyd. 7, Warszawa 2007, s. 183. 
4 Obrót prawem i obrót dokumentem je inkorporującym jest w doktrynie uznawany za toŜsamy. Zob. 
S. Grzybowski, [w:] System prawa cywilnego, t. 3, cz. 2, red. Z. Radwański, Warszawa 1978, s. 986. 
5 Zob. szerzej: A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2003, s. 12; M. Michalski, 
[w:] Prawo gospodarcze..., s. 923. 
6 Por. P. Wajda, Ryzyko rynku kapitałowego jako istotne wyzwanie dla prawodawcy, Przegląd Prawa 
Handlowego 2010, nr 3, s. 45. 
7 Por. R. Biskup, Wtórny obrót papierami wartościowymi. Zagadnienia prawne, Bydgoszcz–Lublin 
2003, s. 24. 
8 Zob. K. Nowak, Rynek kapitałowy – Giełda Papierów Wartościowych, Poznań 1995, s. 18. 
9 Por. A. Jakubecki i inni, Prawo spółek. Zarys, wyd. 2, Warszawa 1999, s. 384; R. Biskup, op. cit., 
s. 25. 
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traktuje rynek kapitałowy jako „zespół urządzeń, instytucji, praktyk i regulacji 
mających na celu umoŜliwienie pozyskiwania kapitału na relatywnie długie 
okresy”10. Na rynku pienięŜnym lokowane są bowiem środki krótkoterminowe 
o moŜliwie najwyŜszym stopniu płynności i bezpieczeństwa11. 

Pojęcie rynku kapitałowego funkcjonuje obecnie jako pojęcie języka praw-
nego. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem 
kapitałowym12, rynek kapitałowy obejmuje rynek papierów wartościowych i innych 
instrumentów finansowych, rynek usług świadczonych przez fundusze inwesty-
cyjne i inne instytucje zbiorowego inwestowania oraz rynek towarów giełdowych 
w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych. Definicja ta ma jednak charakter 
definicji zakresowej i uściśla znaczenie pojęcia tylko na uŜytek ustawy o nadzorze 
nad rynkiem kapitałowym. Granice pojęciowe rynku kapitałowego wyznacza 
w tym kontekście zakres kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego. 
Definicja legalna rynku kapitałowego została sformułowana bowiem pod kątem 
zakresu administracyjnoporawnych uprawnień nadzorczych i jej zakres jest 
odpowiednio szeroki. Nie ogranicza się bowiem do tradycyjnego pojmowania 
rynku kapitałowego jako rynku papierów wartościowych, ale obejmuje równieŜ 
rynek usług związanych z jego funkcjonowaniem. Co więcej, wyznaczony definicją 
legalną zakres pojęciowy rynku kapitałowego wykracza poza przyjęte w naukach 
ekonomicznych traktowanie rynku wyłącznie jako rynku finansowego z pominię-
ciem rynku towarów giełdowych, gdzie kapitał pienięŜny zamieniany jest na 
kapitał rzeczowy.  

Nietrudno zauwaŜyć, Ŝe rynek kapitałowy jest strukturą niejednolitą, obejmu-
jącą funkcjonalnie zróŜnicowane płaszczyzny tworzące zorganizowany system 
obrotu. Jednym z moŜliwych sposobów jego określenia jest wyodrębnienie obrotu 
(rynku) pierwotnego i obrotu (rynku) wtórnego. Linię podziału stanowi tutaj 
okoliczność, czy papier wartościowy jest dopiero poddawany procesowi emisji, 
czy juŜ uczestniczy w obrocie. Podział ten ma charakter nie tylko porządkowy,  
ale ma równieŜ nader istotne znaczenie prawne, poniewaŜ determinuje zakres 
obowiązków informacyjnych. Na rynku pierwotnym następuje pierwsza plasacja 
papieru wartościowego, przy której uczestniczą pierwszy zbywca i pierwszy 
nabywca papieru13. Po wprowadzeniu papieru na rynek znajduje się on w obrocie 
na rynku wtórnym.  
                                                      
10 Zob. L. Sobolewski, [w:] Prawo gospodarcze…, s. 866. 
11 RozróŜnienie to znalazło swoje odzwierciedlenie w przepisach ustawowych. Zgodnie z art. 3 pkt 27 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi rynek pienięŜny to system obrotu instrumentami finan-
sowymi opiewającymi wyłącznie na wierzytelności pienięŜne o terminie realizacji praw liczonym  
od dnia ich wystawienia albo nabycia w obrocie pierwotnym nie dłuŜszym niŜ rok. Oznacza to,  
Ŝe przedmiotem obrotu są instrumenty, których wykup powinien nastąpić najpóźniej rok po ich 
emisji, zob. R. Jurga, M. Michalski, Papiery wartościowe w obrocie masowym, Warszawa 1997, s. 13. 
W literaturze pojawiły się jednak poglądy wskazujące, Ŝe długoterminowość okresu lokowania kapitału, 
chociaŜby z perspektywy inwestora, nie jest wystarczająco precyzyjnym kryterium wyodrębnienia 
rynku kapitałowego z rynku finansowego, zob. P. Hsu,  Ad-hoc Publizität, Zurich 1999, s. 18. 
12 Dz.U. Nr 183, poz. 1537 z późn. zm. 
13 Sytuacje emisji samodzielnej są w praktyce zjawiskiem rzadkim. Emisja najczęściej następuje 
poprzez zaangaŜowanie podmiotów profesjonalnych, jakimi są subemitenci. 
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Obrotem pierwotnym jest proponowanie przez emitenta lub subemitenta 
usługowego nabycia praw z papierów wartościowych nowej emisji lub nabywanie 
takich praw. Podstawą wyodrębnienia rynku pierwotnego jest kryterium podmio-
towe. Obrót pierwotny ma miejsce, kiedy składającym ofertę publiczną, a w kon-
sekwencji takŜe zbywającym prawa z papierów wartościowych jest podmiot 
emitujący lub wystawiający te papiery we własnym imieniu albo teŜ subemitent 
usługowy. JeŜeli oferta publiczna dotycząca papierów wartościowych jest do-
konywana po raz pierwszy, określa się ją jako pierwszą ofertę publiczną (IPO – 
initial public offering). Nabycie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym 
następuje w trybie takiej oferty. Inwestorzy nabywają (obejmują) papiery wartoś-
ciowe w obrocie pierwotnym, kierując się odpowiednimi informacjami zawartymi 
w udostępnianych w związku z ofertą publiczną dokumentach. Dokumenty te, 
wśród których najistotniejszą rolę odgrywa prospekt emisyjny, zawierają 
niezbędne dla podjęcia decyzji inwestycyjnej dane o emitencie14. Z ekonomicznego 
punktu widzenia funkcja obrotu pierwotnego sprowadza się do umoŜliwienia 
gromadzenia kapitału nowo powstających spółek bądź finansowania nowych 
przedsięwzięć podmiotów obecnych w obrocie15. 

Obrót pierwotny obejmuje dokonywanie oferty publicznej, której przedmiotem 
są papiery wartościowe nowej emisji lub nabywanie papierów wartościowych  
w wyniku takiej oferty, obrót wtórny zaś dotyczy obrotu juŜ wyemitowanymi 
papierami. Stosując tutaj kryterium podmiotowe, moŜna stwierdzić, Ŝe składanie 
oferty nabycia, a takŜe nabywanie papierów wartościowych jest dokonywane przez 
inne podmioty aniŜeli emitent papierów wartościowych, wprowadzający lub 
subemitent usługowy. Wtórny rynek papierów wartościowych obejmuje równieŜ 
czynności podejmowane w ramach składania propozycji nabycia papierów wartoś-
ciowych oraz te działania, których skutkiem jest przejście praw z papierów 
wartościowych. Obrót na rynku wtórnym odgrywa rolę komplementarną w stosunku 
do obrotu na rynku pierwotnym, poniewaŜ jego funkcją jest zabezpieczenie 
płynności obrotu wyemitowanymi papierami wartościowymi. Transakcje na rynku 
wtórnym są dokonywane między inwestorami w warunkach infrastruktury rynku 
oraz przy udziale podmiotów pośredniczących. Rynek wtórny to równieŜ środowisko 
właściwego kształtowania się ceny papieru wartościowego. Podstawą podejmowania 
decyzji inwestycyjnych jest w tym przypadku całokształt dostępnych na rynku 
informacji na temat emitenta i papierów wartościowych16. 

Szczególnym systemem obrotu papierami wartościowymi jest rynek regulo-
wany, który składa się z dwóch zasadniczych segmentów realizujących róŜne cele 
w obrocie papierami wartościowymi. Segmentami tymi są rynek giełdowy i rynek 
pozagiełdowy. Podział rynku regulowanego na giełdowy i pozagiełdowy pokrywa 
się z podziałem na rynek scentralizowany i zdecentralizowany. Na rynku 
scentralizowanym cena papieru wartościowego jest ustalana w tym samym miejscu  

                                                      
14 Zob. M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 
2003, s. 405. 
15 Zob. M. Michalski, [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 175. 
16 Zob. M. Romanowski, op. cit., s. 131. 
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i czasie przez zestawienie strony popytowej i podaŜowej. Natomiast na rynku 
zdecentralizowanym cenę ustala się oddzielnie dla kaŜdej transakcji, stąd ulega ona 
ciągłym zmianom. KaŜdy z segmentów rynku regulowanego musi spełniać 
wymogi zapewniające realizację podstawowych załoŜeń sprawnego i bezpiecznego 
obrotu papierami wartościowymi. W tym celu regulacje ustawowe określają zasady 
organizacji rynku regulowanego przez wskazanie jego warunków technicznych. 
Zasady te określa się mianem znamion rynku regulowanego17.  

O istocie rynku regulowanego decyduje równieŜ jego sfera podmiotowa. 
Rynek regulowany to takŜe rynek zorganizowany i poddany nadzorowi. Organizo-
wanie systemu obrotu w ramach rynku regulowanego zostało powierzone wyłącznie 
ustawowo określonym podmiotom. Rynek giełdowy mogą organizować jedynie 
spółki akcyjne prowadzące giełdy papierów wartościowych. Podmiotowe ograni-
czenie upowaŜnienia do prowadzenia obrotu na rynku regulowanym ma na celu 
ujednolicenie warunków transakcji oraz ich koncentrację. Dzięki temu, Ŝe obrót na 
rynku regulowanym jest prowadzony przez podmioty kwalifikowane, moŜliwe jest 
zapewnienie skutecznego nadzoru nad przestrzeganiem zasad uczciwego obrotu18. 
Skuteczny nadzór nad obrotem, a takŜe koncentracja transakcji i jednakowe 
warunki ich przeprowadzania sprzyjają niewątpliwie jego funkcjonalności, ale nie 
stanowią wyłącznych jej warunków. 

Szczególny charakter obrotu regulowanego uwidacznia się równieŜ przez 
przeciwstawienie go rynkowi nieregulowanemu, na którym zawieranie transakcji 
jest uzgadniane swobodnie przez strony19. Rynek regulowany wymaga stworzenia 
warunków zapewniających równe traktowanie wszystkich uczestników obrotu. 
Formalna równość jest moŜliwa przy zagwarantowaniu inwestorom dostępu do 
aktualnej informacji o transakcjach i obrotach na rynku, ale takŜe o wszystkich 
zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na cenę notowanych papierów 
wartościowych. Informacja stanowi bowiem podstawę podejmowania przez inwes-
torów racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Z tego powodu najwaŜniejszą cechą 
rynku regulowanego jest funkcjonowanie na nim mechanizmów gwarantujących 
prawidłowość dystrybucji informacji. Informacja ma być dostępna dla wszystkich 
jego uczestników w tym samym czasie, bez względu na ich kategorię i pozycję. 
Zarówno emitent, jak i kaŜdy inwestor ma prawo do zapoznania się z takimi 
samymi rodzajowo informacjami odnośnie do wszystkich papierów wartościowych 

                                                      
17 Zob. M. Michalski, [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 840. Zgodnie z definicją z ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi (art. 14) rynkiem regulowanym jest działający w sposób stały system obrotu 
instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu, zapewniający inwestorom powszechny  
i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia 
instrumentów finansowych oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorgani-
zowany i podlegający nadzorowi właściwego organu. 
18 Zob. ibidem, s. 1001. 
19 W literaturze obrót regulowany był nazywany równieŜ obrotem sformalizowanym w odróŜnieniu 
od obrotu wolnego (niezinstytucjonalizowanego), por. K. Kruczalak, Problematyka prawna papierów 
wartościowych, Gdańsk 1993, s. 26. 
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o takim samym charakterze prawnym20. Rynek regulowany gwarantuje zatem 
przekazywanie informacji tego samego rodzaju w stosunku do wszystkich 
emitentów, tak aby kaŜdy z inwestorów miał stworzone warunki do dokonania 
oceny aktualnej wartości papierów wartościowych. Zapewnianie równego dostępu 
do informacji nie ma jednak charakteru bezwzględnego i nie moŜe być interpre-
towane jako obowiązek zapewniania kaŜdej osobie, bez względu na to, gdzie się 
znajduje, dostępu do informacji rynkowej21. Powszechność dostępu do informacji 
oznacza w tym kontekście, Ŝe kaŜdy, kto spełnia określone warunki, ma prawo 
uzyskać do nich dostęp22. 

Obrót papierami wartościowymi dokonywany na rynku regulowanym zapew-
nia inwestorom oraz podmiotom zainteresowanym pełny dostęp do informacji  
o emitencie papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu lub będących 
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu, w zakresie niezbędnym do 
podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych23. Z tego względu regulacje 
prawne nakładają na emitentów, jako jego uczestników, obowiązek realizacji 
określonych wymogów dopuszczeniowych oraz informacyjnych24. W ramach rynku 
regulowanego wyodrębniony został równieŜ rynek oficjalnych notowań giełdowych, 
który spełnia podwyŜszone w stosunku do podstawowych, określonych dla rynku 
regulowanego wymogi informacyjne. Rynek oficjalnych notowań nakłada na 
działających na nim emitentów szczególne wymogi informacyjne25. Odpowiada on 
funkcjonującemu na gruncie poprzednio obowiązującego stanu prawnego rynkowi 
urzędowemu. Istotą rynku oficjalnych notowań jest stworzenie systemu obrotu 
papierami wartościowymi spełniającego zunifikowane kryteria dopuszczeniowe 
i informacyjne26. 

                                                      
20 Por. wyrok SA w Warszawie z 21 maja 1995 roku, I Acr 259/96, Apelacja – Sąd Apelacyjny 
w Warszawie 1997, nr 1. 
21 Zob. R. Czerniawski, [w:] R. Czerniawski, M. Wierzbowski, Ustawa prawo o publicznym obrocie 
papierami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 2002, s. 62. 
22 Warunki te mogą obejmować wniesienie określonych opłat na rzecz podmiotu prowadzącego rynek 
regulowany bądź spełnienie określonych wymogów technicznych dostępu do baz danych; por. 
ibidem, s. 319. 
23 Ponadto inwestorzy i podmioty zainteresowane mają dostęp do informacji przekazywanych przez 
emitentów zagranicznych oraz krajowych wypełniających obowiązki informacyjne na rynkach zagra-
nicznych, jeŜeli zakres tych informacji jest szerszy od zakresu informacji ujawnianych przez emitenta 
na podstawie przepisów polskich. 
24 Na gruncie poprzednio obowiązującego stanu prawnego funkcjonował podział na rynek regulo-
wany, który składał się z dwóch elementów – rynek urzędowego i nieurzędowwego. W odniesieniu 
do rynków nakładających określone wymogi dopuszczeniowe i informacyjne stosowano pojęcie rynku 
urzędowego; zob. A. Chłopecki, M. Dyl, op. cit., s. 33. 
25 Por. M. Dyl, [w:] System prawa prywatnego, t. 19, Prawo papierów wartościowych, red. 
A. Szumański, Warszawa 2006, s. 765. 
26 Zob. A. Chłopecki, M. Dyl, op. cit., s. 33. 
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2. Funkcjonalność rynku kapitałowego 
 
 

Prawidłowo działający i stabilny rynek kapitałowy to rynek funkcjonalny. 
Funkcjonalność rynku kapitałowego ma charakter złoŜony i występuje pod postacią 
funkcjonalności instytucjonalnej, funkcjonalności operacyjnej oraz funkcjonalności 
alokacyjnej27. U podstaw funkcjonalności instytucjonalnej leŜy załoŜenie, Ŝe stwo-
rzenie odpowiednio szerokiego zakresu moŜliwości inwestowania jest podstawowym 
warunkiem stabilnego i płynnego działania rynku kapitałowego, dlatego dostęp do 
rynku dla podmiotów chcących na nim uczestniczyć jest nieograniczony28. 
Kryterium istnienia funkcjonalności instytucjonalnej jest zakres horyzontalny 
rynku, czyli wielość ofert umoŜliwiająca podejmowanie róŜnorodnych inwestycji 
przez wielu uczestników rynku, zakres wertykalny dotyczący ilości podejmo-
wanych inwestycji i inwestorów oraz stabilizacja cen papierów wartościowych. 
Regulacje prawne ustanawiają w tym zakresie mechanizmy tego działania, 
w szczególności w zakresie dostępu inwestorów i emitentów do rynku oraz formy 
inwestowania29. 

Funkcjonalność operacyjna wymaga natomiast, aby koszty transakcyjne były 
minimalne. Obrót papierami wartościowymi powinien przebiegać szybko i przy 
moŜliwie najniŜszych kosztach30. Rynek będzie wydajny operacyjnie wtedy, kiedy 
koszty transakcyjne zostaną ograniczone do minimum. Wyrazem dąŜenia do 
funkcjonalności operacyjnej jest obciąŜenie obowiązkami publikacyjnymi emiten-
tów. Pozyskanie informacji pochodzących od emitenta przez inwestora wiązałoby 
się bowiem z nadmiernymi kosztami. Funkcjonalność alokacyjna przewiduje 
natomiast, Ŝe środki inwestycyjne trafiają do tych emitentów, którzy wykazują 
największe zapotrzebowanie, gwarantując jednocześnie stosunkowo wysokie 
korzyści dla inwestorów, czyli podmiotów oddających swój kapitał. Funkcjonal-
ność alokacyjna zakłada, Ŝe rynek zapewnia moŜliwie szybką zamianę kapitału 
oszczędnościowego w kapitał inwestycyjny. Funkcja ta moŜe być realizowana przy 
odpowiednim poziomie zaufania inwestorów do integralności i uczciwości rynku31. 
WaŜnym instrumentem gwarantującym zaufanie są obowiązki informacyjne na 
rynku kapitałowym. 

Wszystkie trzy elementy funkcjonalności rynku kapitałowego pozostają ze 
sobą w ścisłym związku. Kapitał przepływa bowiem swobodnie do gałęzi 
gospodarki oferującej najmniej ryzykowne i najbardziej korzystne warunki jego 
wykorzystania i akumulacji. Wartość papieru wartościowego kształtuje się przy 
uwzględnieniu wielu informacji odnoszących się do jego emitenta. Inwestorzy 
dokonują oceny tychŜe informacji i na ich podstawie podejmują decyzje inwes-
tycyjne. Nieprawdziwe informacje na rynku kapitałowym wywołują zakłócenia 

                                                      
27 Por. S. Kümpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, wyd. 3, Köln 2004, s. 473 i n. 
28 Zob. H.D. Assmann, Prospekthaftung, Köln–Berlin–Bonn 1985, s. 26. 
29 Por. A. Chłopecki, M. Dyl, op. cit., s. 2. 
30 Zob. F. Kübler, Transparenz am Kapitalmarkt, Aktiengesellschaft 1977, Nr. 4, s. 89. 
31 Por. T. Kowalak, Integracja rynków kapitałowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2006, s. 126.  
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procesu kształtowania się ceny i powodują, Ŝe rynek jest dysfunkcjonalny.  
Z punktu widzenia inwestora nie jest konieczne, aby cena rynkowa odzwierciedlała 
rzeczywistą wartość papieru wartościowego. Wystarczające jest jedynie, aby 
emitent w drodze przekazywanych do publicznej wiadomości informacji stworzył 
inwestorom moŜliwość rzeczywistego oszacowania notowanych papierów. Funkcjo-
nalny rynek kapitałowy ma zatem za zadanie dostarczyć inwestorom podstawy do 
dokonania samodzielnej oceny wartości papieru wartościowego32. 
 
 
 
3. Cele regulacji 
 
 

Znaczenie, jakie dla obrotu gospodarczego ma rynek kapitałowy, powoduje, 
Ŝe jego ochrona leŜy w interesie publicznym33. Uzasadnia to konieczność poddania 
go szczególnej regulacji prawnej34. Jednym z celów regulacji prawa rynku kapita-
łowego jest ochrona inwestorów przed utratą powierzonego kapitału, spowodo-
waną istnieniem określonych rodzajów ryzyka35. Prawne instrumenty ochrony 
inwestora zmierzają zatem do zapewnienia mu wystarczającego zasobu informacji 
niezbędnych do podjęcia racjonalnej ekonomicznie decyzji inwestycyjnej36. Nie 
chodzi zatem o doraźne sztuczne wyeliminowanie immanentnie związanego  
z decyzjami inwestycyjnymi ryzyka, ale umoŜliwienie inwestorom jego rozpozna-
nia i oszacowania37. Prawo rynku kapitałowego ma chronić inwestorów poprzez 
utrzymanie reguł uczciwego obrotu, a regulacje prawne mają zapobiegać i sankcjo-
nować  wszelkiego  rodzaju  naduŜycia.  Dzięki  temu  w  zorganizowanym  obrocie  

                                                      
32 Por. C. Steinhauer, Insiderhandelsverbot und Ad-hoc-Publizität: Eine rechtsvergleichende Analyse 
zivilrechtlicher Haftungsansprüche von Anlegern in den USA und Deutschland, Baden-Baden 1999, 
s. 61. 
33 W literaturze przypisuje się publicznemu rynkowi papierów wartościowych określone funkcje, do 
których naleŜą: funkcja mobilizacyjna, polegająca na stymulowaniu zachowań inwestorów za pomocą 
określonych bodźców, wśród których najistotniejsze są bodźce informacyjne; funkcja transforma-
cyjna, umoŜliwiająca przekształcenie kapitału oszczędnościowego w kapitał inwestycyjny oraz 
wycofanie zainwestowanego kapitału z obrotu; funkcja wartościująca, umoŜliwiająca dokonanie 
oceny wartości konkretnej inwestycji; funkcja alokacyjna, dzięki której następuje przemieszczenie 
efektywnego kapitału od podmiotów dysponujących wolnymi funduszami do podmiotów wykazują-
cych zapotrzebowanie na takie fundusze; por. R. Jurga M. Michalski, Spółka akcyjna w publicznym 
obrocie papierami wartościowymi, Warszawa 2000, s. 43; A. Jakubecki i inni, op. cit., s. 385; W. Bień, 
op. cit., s. 26. 
34 Por. A. Jakubecki i inni, op. cit., s. 385. Wyrazem ochrony interesu publicznego jest zastosowanie 
przez ustawodawcę administracyjnoprawnej metody regulacji; por. A. Chłopecki, [w:] System prawa 
prywatnego, t. 19, Prawo papierów wartościowych, red. A. Szumański, Warszawa 2006, s. 758.  
35 Zob. A. Chłopecki, M. Dyl, op. cit., s. 1. 
36 Por. K. Oplustil, Die Rolle der Information aus der Perspektive der ökonomischen Theorie und die 
Rolle des Rechts, [w:] Information als Gegenstand des Rechts, red. J. Stelmach. R. Schmidt, Zaka-
mycze 2006, s. 203.  
37 Por. P. Wajda, op. cit., s. 45 i n. 
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papierami wartościowymi moŜliwe jest stworzenie równowagi między inwestorami 
nieprofesjonalnymi a profesjonalnymi38. 

Charakterystyczną cechą regulacji z zakresu rynku kapitałowego jest jednak 
dualizm jej celów. Z jednej strony jest to dąŜenie do zmniejszenia ryzyka zagraŜa-
jącego inwestorom, z drugiej jednak optymalizacja skuteczności funkcjonowania 
obrotu. Regulacja zasad przejrzystego działania rynku kapitałowego sprzyja utrzy-
maniu zaufania aktualnych i potencjalnych inwestorów do rynku kapitałowego 
poprzez stworzenie podstaw do dokonania racjonalnej oceny wartości papieru 
wartościowego, będąc tym samym niezbędną przesłanką nie tylko realizacji 
ochrony inwestora, ale równieŜ funkcjonalności39. Rynek kapitałowy swoją 
najwaŜniejszą funkcję transformacji kapitału oszczędnościowego w kapitał inwes-
tycyjny moŜe prawidłowo spełniać tylko wtedy, kiedy inwestorzy są gotowi 
lokować na nim swój kapitał, ufając przestrzeganiu reguł gry rynkowej i zacho-
waniu form działania. Szeroki zakres i duŜa ilość transakcji dokonywanych przez 
inwestorów to z kolei podstawowe warunki skuteczności funkcjonowania rynku40. 
Co więcej, rynek papierów wartościowych będzie mógł spełniać swoją funkcję, 
jeŜeli wyznaczone ramy prawne jego organizacji i działania zapewnią nie tylko 
przejrzystość sposobów dokonywania transakcji i informowania o nich, ale 
równieŜ rzetelność sposobu i trybu przekazywania inwestorom informacji pocho-
dzących bezpośrednio od emitentów. Tak ukształtowane ramy prawne rynku są  
w stanie zapewnić równieŜ uwarunkowaną występowaniem odpowiedniej podaŜy  
i popytu płynność samego obrotu, co znajduje wyraz w łatwości lokowania 
kapitału na rynku i jednoczesnej łatwości jego wycofywania41.  

Nadaje to celom regulacji dość szeroki zakres, wobec czego unormowanie 
poszczególnych zagadnień wymaga posłuŜenia się róŜnymi metodami regulacji. 
Tam, gdzie wymagała tego ochrona interesu publicznego, ustawodawca posłuŜył 
się metodą administracyjnoprawną bądź zastosował rozwiązania karnoprawne  
w postaci katalogu zachowań obejmujących właściwe tylko dla rynku kapitało-
wego czyny zabronione42. Normy przynaleŜące do gałęzi prawa cywilnego określają 
mechanizmy obrotu nie tylko przez odpowiednie wyznaczenie przebiegu transakcji, 
ale równieŜ przez stworzenie pewnego modelu umów funkcjonujących na rynku 
kapitałowym43. Szczególnie istotne znaczenie cywilnoprawnej metody regulacji 
zaznacza się przede wszystkim w określeniu skutków naruszenia obowiązków 
nakładanych na podmioty uczestniczące w obrocie na rynku kapitałowym przez 
przepisy ustaw regulujących ten obrót44. 

                                                      
38 Por. A. Chłopecki, M. Dyl, op. cit., s. 2. Sposobem na osiągnięcie równowagi jest równieŜ funk-
cjonowanie organizacji chroniących interesy inwestorów, w Polsce funkcje te spełnia Stowarzyszenie 
Inwestorów Indywidualnych. 
39 Por. T. Kowalak, op. cit., s. 126; P. Huser, Anlegerschutz durch Unternehmenspublizität, Zürich 1994, 
s. 18. 
40 Por. W. Bień, op. cit., s. 188. 
41 Zob. J. Socha, Rynek, giełda, inwestycje, Warszawa 1998, s. 20. 
42 Por. A. Chłopecki, M. Dyl, op. cit., s. 2 i n. 
43 Ibidem, s. 3. 
44 Por. R. Zawłocki, Przestępstwa przeciwko obrotowi finansowemu. Przepisy karne z ustaw finan-
sowych. Komentarz, Warszawa 2002, s. 28. Odpowiedzialność karna na rynku kapitałowym ma charak-
ter rozwiązania ultima ratio w stosunku do odpowiedzialności cywilnej i sankcji administracyjnych. 



146 Prawo 

 

4. Płaszczyzny regulacji 
 
 

W zakresie problematyki prawnej rynku kapitałowego moŜna wyodrębnić trzy 
zasadnicze płaszczyzny regulacji45. Płaszczyzna podmiotowa określa sytuację 
prawną podmiotów poruszających się na obszarze rynku kapitałowego i obejmuje 
zarówno podstawowe regulacje zawarte w kodeksie spółek handlowych46, jak 
i  przepisy szczególne dotyczące organizacji i struktury podmiotów obecnych na 
rynku. Katalog podmiotów jest szeroki i obejmuje trzy zasadnicze kategorie osób: 
emitentów, inwestorów i podmioty infrastruktury rynku, do których naleŜą insty-
tucje pośredniczące oraz organy administracji publicznej wykonujące nadzór nad 
rynkiem kapitałowym. Względy metodologiczne i zakres niniejszego opracowania 
nakazują ograniczenie przedstawienia uczestników obrotu papierami wartościo-
wymi do emitenta spółki publicznej i inwestorów. 

Emitentem jest podmiot emitujący papiery wartościowe we własnym imieniu. 
Wprowadzenie pojęcia emitent stanowi przejaw harmonizacji przepisów regulu-
jących organizację i funkcjonowanie rynku kapitałowego z przepisami ustaw 
szczególnych, stanowiących normatywne podstawy kreacji papierów wartościowych 
róŜnych kategorii. Ustawodawca nie łączy uzyskania statusu emitenta z faktem 
zakończenia emisji. Emisja oznacza ogół podejmowanych przez dany podmiot 
czynności nakierowanych na skuteczne wykreowanie papierów wartościowych47.  
Z tego teŜ względu status emitenta odnosi się zawsze do kaŜdej kolejnej emisji 
papierów wartościowych i ma znaczenie funkcjonalne. 

Spółką publiczną jest spółka, której co najmniej jedna akcja jest zdemateria-
lizowana w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi48. 
W następstwie uzyskania przez spółkę statusu spółki publicznej zmienia się zakres 
jej obowiązków, których realizacja podlega nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru 
Finansowego. Spółka publiczna pod względem swojego statusu róŜni się zdecy-
dowanie od innych spółek akcyjnych występujących w obrocie gospodarczym. 
Wynika to z faktu, Ŝe spółka publiczna jest umiejscowiona w szczególnym reŜimie 
prawnym rynku kapitałowego i konieczności przystosowania jej do funkcjonowania 
w warunkach obrotu zorganizowanego. Wyrazem szczególnej pozycji spółki 
publicznej jest szerszy zakres nałoŜonych na nią obowiązków informacyjnych  
o zróŜnicowanym charakterze49. Spółka publiczna typologicznie pozostaje zawsze 
spółką objętą zakresem art. 1 § 2 kodeksu spółek handlowych i w tym kontekście 
nie tworzy ona szczególnego rodzaju spółki.  

                                                      
45 Zob. M. Michalski, [w:] Prawo gospodarcze…, s. 914; R. Czerniawski, op. cit., s. 11. 
46 Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. 
zm.). 
47 Por. L. Sobolewski, Ustawa o obligacjach. Komentarz, Warszawa 1997, s. 19, a takŜe M. Michalski, 
Prawa do akcji (II), MoP 1998, nr 9, s. 345. 
48 Zob. A. Chłopecki, [w:] System prawa prywatnego…, s. 874 i n. 
49 Por. R. Jurga, M. Michalski, Spółka akcyjna…, s. 49. 
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Kluczowym podmiotem rynku kapitałowego jest inwestor. Generalnie rozróŜnia 
się dwie zasadnicze grupy inwestorów: inwestorów indywidualnych (prywatnych) 
oraz inwestorów kwalifikowanych (instytucjonalnych)50. Zasady udziału inwes-
torów na rynku kapitałowym nie wiąŜą się właściwie z Ŝadną szczególną regulacją 
prawną, aczkolwiek większość instrumentów ochronnych poświęcona jest ochronie 
inwestorów indywidualnych51. Inwestorami kwalifikowanymi są zatem podmioty 
profesjonalnie działające na rynku kapitałowym, a tym samym dysponujące wiedzą 
szczególną nie tylko na temat funkcjonowania rynku kapitałowego, ale takŜe 
interpretacji i wykorzystywania informacji pochodzących od emitentów w następ-
stwie realizowanych przez nich obowiązków informacyjnych. Pozycja inwestora 
kwalifikowanego wśród innych uczestników rynku, w szczególności zaś inwes-
torów indywidualnych, pozwala na obniŜenie poziomu jego ochrony, co z kolei 
znajduje wyraz w zmniejszeniu wymogów informacyjnych. Normatywnym wyrazem 
obniŜenia standardu ochrony inwestorów kwalifikowanych są mniejsze obowiązki 
prospektowe w wypadku adresowanych do nich ofert publicznych52. 

Płaszczyzna przedmiotowa obejmuje natomiast przepisy odnoszące się nie 
tylko do papierów wartościowych, ale do wszystkich instrumentów finansowych, 
określając ich typy i postacie, pod jakimi występują w obrocie53. Płaszczyzna ta 
obejmuje zarówno podstawowe regulacje w zakresie papierów wartościowych, jak 
i przepisy o charakterze szczególnym. Regulacje prawne koncentrują się tylko na 
określeniu samej natury jurydycznej konkretnych instrumentów finansowych jako 
kategorii pojęciowo nadrzędnej wobec papierów wartościowych. Instrument 
finansowy jest definiowany przez art. 2 ustawy z 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi54 i obejmuje papiery wartościowe oraz niebędące 
papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwesto-
wania, instrumenty rynku pienięŜnego, finansowe kontrakty terminowe, inne równo-
waŜne instrumenty finansowe rozliczane pienięŜnie, umowy forward dotyczące 
stóp procentowych, swapy akcyjne, swapy na stopy procentowe, swapy walutowe, 
opcje kupna lub sprzedaŜy instrumentów finansowych, opcje na stopy procentowe, 
opcje walutowe, opcje na takie opcje oraz inne równowaŜne instrumenty finansowe 
rozliczane pienięŜnie, pochodne instrumenty towarowe, a takŜe inne instrumenty, 
jeŜeli zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym55. Ustawa o obrocie 

                                                      
50 Podział na inwestorów kwalifikowanych i indywidualnych wynika pośrednio z ustawy o ofercie 
publicznej. Niektórzy autorzy wyróŜniają trzecią kategorię inwestorów, tzw. inwestorów instytucjo-
nalnych, do których zaliczają fundusze inwestycyjne, emerytalne i instytucje ubezpieczeniowe; por. 
A. Chłopecki, M. Dyl, op. cit., s. 205; A. Jakubecki i inni, op. cit., s. 385. 
51 Por. J. Grabowski, Publiczny obrót papierami wartościowymi. Ustrój prawny i procedury, Warszawa 
1996, s. 180. 
52 Por. A. Chłopecki, M. Dyl, op. cit., s. 207. 
53 Szerzej: M. Michalski, [w:] Prawo gospodarcze…, s. 916. 
54 Dz.U. Nr 183, poz. 1548 z późn. zm. 
55 Por. A. Chłopecki, Instrumenty finansowe na rynku kapitałowym, PPH 2004, nr 7, s. 16 i n. Wprowa-
dzenie pojęcia instrumentu finansowego do regulacji w zakresie obrotu papierami wartościowymi 
wynikało z konieczności objęcia zakazem manipulacji ceną oraz wykorzystania informacji i ujaw-
niania informacji poufnych nie tylko papierów wartościowych, ale równieŜ innych instrumentów 
finansowych dopuszczonych do obrotu lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie. 
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instrumentami finansowymi do katalogu papierów wartościowych zalicza natomiast 
akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, 
obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartoś-
ciowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynika-
jącym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych 
przepisów prawa polskiego lub obcego. Papierami wartościowymi w świetle 
ustawy są równieŜ prawa pochodne. 

O ile płaszczyzna podmiotowa i przedmiotowa regulowały udział podmiotów 
w obrocie papierami wartościowymi oraz przedmiot tego obrotu, o tyle 
płaszczyzna funkcjonalna odnosi się wyłącznie do organizacyjnych aspektów 
obrotu. W konsekwencji organizacja obrotu podlega szczególnemu unormowaniu 
w zakresie jego przebiegu, reguł uczestnictwa, form nadzoru oraz stosunków 
pomiędzy podmiotami w nim uczestniczącymi56. Płaszczyzna funkcjonalna zawiera 
tym samym pewien system ogólnych zasad funkcjonowania obrotu, tworząc w ten 
sposób ramy prawne dla działania rynku kapitałowego. Są to zasady dematerializacji 
papierów wartościowych i dematerializacji obrotu, zasada przymusu maklerskiego 
i zasada administracyjnego nadzoru57. ZłoŜoność tej płaszczyzny spowodowała, 
Ŝe niezbędne stało się wykorzystanie zróŜnicowanych metod regulacji58. 
 
 
 
Podsumowanie 
 
 
Regulacje prawne w zakresie organizacji i funkcjonowania rynku kapitałowego  
nie mogą ograniczać się wyłącznie do regulacji uczestnictwa i współdziałania 
określonych podmiotów na rynku, czyli płaszczyzny podmiotowej59. Normy prawa 
rynku kapitałowego powinny stwarzać instytucjonalne ramy prawne dla powstawa-
nia i istnienia stosunków prawnych pomiędzy inwestorami a emitentami lub 
pośrednikami przy odpowiednim nadzorze nad zachowaniem określonych obo-
wiązków60. Prawo rynku kapitałowego moŜe być ujmowane w szerokim znaczeniu 
jako całokształt norm i zasad regulujących zorganizowany obrót instrumentami 
finansowymi, których celem jest zapewnienie jego funkcjonalności i indywidualnej 

                                                                                                                                       
Zabieg taki czyni zadość wymaganiom nałoŜonym przez regulacje wspólnotowe, w szczególności zaś 
przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/6/WE z dnia 28 stycznia 2003 roku  
w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (naduŜyć na rynku) (Dz.Urz. 
WE L 96 z 12 kwietnia 2003 roku), dalej: dyrektywa o naduŜyciach na rynku. 
56 Por. R. Czerniawski, op. cit., s. 11. 
57 Szczegółowe omówienie zasad ogólnych przedstawia M. Dyl, op. cit., s. 761 oraz na gruncie 
poprzednich regulacji L. Sobolewski, [w:] Prawo gospodarcze…, s. 958 i n. 
58 M. Michalski, [w:] M. Bączyk i inni, Papiery wartościowe, Zakamycze 2000, s. 631 i n. 
59 Na temat zakresu normatywnego pojęcia prawa rynku kapitałowego por. A. Chłopecki, [w:] System 
prawa prywatnego…, s. 750. 
60 Por. S. Kalls, Anlegerinteressen – Der Anleger im Handlungsdreieck von Vertrag, Verband und 
Markt, Wien–New York 2001, s. 9 i n. 
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ochrony inwestorów. Wąskie ujęcie definicji prawa rynku kapitałowego obejmuje  
z kolei zespół norm, zasad i standardów regulujących organizację rynku 
kapitałowego oraz odnoszących się do niego czynności, podejmowanych przez 
działających na nim uczestników61. Wedle tak rozumianego pojęcia prawo rynku 
kapitałowego to przede wszystkim zespół norm, których celem z jednej strony  
jest określenie ogólnych ramowych warunków dla funkcjonalnego obrotu, z drugiej 
zaś regulacja stosunków prawnych powstających pomiędzy poszczególnymi 
uczestnikami rynku, którymi są inwestorzy i emitenci instrumentów finansowych. 
Przedmiotem regulacji jest nie tyle pozycja uczestników rynku (inwestorów, 
emitentów, pośredników), ile sam rynek jako całość strukturalna. Prawo rynku 
kapitałowego musi zatem zapewnić ochronę funkcjonalności i wydajności rynku 
oraz ochronę inwestorów, a jego zakres normatywny nie moŜe przyznawać prze-
wagi jakiejś kategorii norm62. 
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NADUśYCIE  POZYCJI  DOMINUJĄCEJ 
W  PRZEMYŚLE  FARMACEUTYCZNYM 

Artykuł przedstawia najnowsze podejście do wykładni artykułu 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej TFUE1. W materiale odniesiono się do Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących 
priorytetów Komisji przy stosowaniu artykułu 102 TFUE do działań stanowiących praktyki wyłącza-
jące przedsiębiorstw dominujących, a takŜe do ostatnich wyroków, w których Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości badał zgodność praktyk stosowanych przez te przedsiębiorstwa z artykułem 102 TFUE. 
Następnie porównano podejścia Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 
 
 
 
Wstęp 
 
 

W świetle art. 168 TFUE konkurencja w przemyśle farmaceutycznym  
w Europie stanowi jeden z waŜniejszych priorytetów Komisji Europejskiej. 
Kompetencje w dziedzinie poprawy zdrowia publicznego są dzielone między 
państwa członkowskie i Unię Europejską. Zgodnie z tym przepisem działania 
powinny być skierowane między innymi na poprawę zdrowia społeczeństwa. 
Sektor produktów leczniczych jest dobrze uregulowany na poziomie państw 
członkowskich, część przepisów została zharmonizowana, nie dotyczy to jednak 
przepisów regulujących ceny i refundację. Stworzony w ten sposób obszar 
rynkowej konkurencji cenowej jest niewielki, co stanowi specyfikę tej gałęzi 
przemysłu. Nie zdejmuje to z przedsiębiorstw farmaceutycznych obowiązku sto-
sowania się do unijnych zasad wolnej konkurencji i wolności przepływu towarów 
na rynku wewnętrznym. Organem stojącym na straŜy tych zasad jest Komisja 
Europejska. 

Zidentyfikowane przez Komisję Europejską naruszenia konkurencji w prze-
myśle farmaceutycznym następują zwykle w wyniku stosowania umów ogranicza-
jących  import  równoległy2  z  powodu  ograniczeń  dostaw  lub  zróŜnicowania  cen 
                                                      
1 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 83 z 30 marca 2010 r., s. 47). 
2 Pojęcie importu równoległego zostało zdefiniowane w ustawie Prawo farmaceutyczne. Według 
art. 2 ust. 7b tej ustawy jest to sprowadzanie m.in. z państw członkowskich w obrocie hurtowym pro-
duktu leczniczego zawierającego takie same: substancję czynną, wskazania, moc, drogę podania oraz 
tę samą lub zbliŜoną postać, jeśli ta zbliŜona postać nie prowadzi do powstania róŜnic terapeutycz-
nych w porównaniu z produktem dopuszczonym do obrotu w Polsce. Ponadto oba produkty, polski 
i sprowadzany, muszą być jednocześnie produktami leczniczymi referencyjnymi lub ich odpowied-
nikami. 
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sprzedaŜy na rynki róŜnych państw członkowskich oraz działań skierowanych  
na opóźnienie lub utrudnienie wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych 
stanowiących konkurencję. Podmiotami naruszającymi konkurencję z wyŜej wymie-
nionych przyczyn są zwykle przedsiębiorstwa uprawnione z patentów na nowe 
produkty lecznicze. W 2008 roku Komisja Europejska podjęła badanie przyczyn 
niskiego poziomu konkurencji w sektorze farmaceutycznym3, a obecnie monitoruje 
ugody w sprawie patentów w przemyśle farmaceutycznym. 

Do badania działań przedsiębiorstwa o pozycji dominującej na rynku właś-
ciwym, obejmującym konkretny produkt leczniczy, które są związane z zapo-
bieganiem importowi równoległemu, poza artykułem 101 TFUE (dotyczącym 
wszelkich porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych między przedsiębiorstwami, 
a mających na celu lub skutkujących zapobieganiem, ograniczaniem lub zakłóca-
niem konkurencji na rynku wewnętrznym), stosuje się takŜe artykuł 102 (doty-
czący naduŜywania pozycji dominującej). 

Artykuł 102 TFUE (dawny 82 TWE4) uznaje naduŜywanie pozycji domi-
nującej przez przedsiębiorstwa, w zakresie mogącym wywierać wpływ na handel 
pomiędzy Państwami Członkowskimi, za niezgodne z zasadami stosującymi się do 
rynku wewnętrznego, a w konsekwencji zakazane. W punktach od a do d tego 
przepisu zostały wymienione przykłady działań stanowiących naduŜycia. Działania 
takie polegają na narzucaniu niesłusznych warunków transakcji, w tym między 
innymi cen, szkodliwym dla konsumentów ograniczeniu rozwoju technicznego, 
produkcji lub rynków, stwarzaniu niekorzystnych warunków dla konkurencji 
poprzez wyznaczanie róŜnych warunków świadczeń równowaŜnych dla partnerów 
handlowych, a takŜe zmuszaniu partnerów handlowych do przyjęcia zobowiązań 
dodatkowych, niezwiązanych z przedmiotem kontraktów. Uogólniając, są to 
działania podejmowane przez przedsiębiorstwa dominujące i stanowią one praktyki 
wyłączające. 

Wykładnia artykułu 102 TFUE uległa w ostatnim czasie zmianie w konse-
kwencji zmian wprowadzanych do polityki konkurencji w Unii Europejskiej5. 
Warto zatem przeanalizować, w jakim stopniu najnowsze wytyczne Komisji 
Europejskiej są zbieŜne z wykładnią zastosowaną przez Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości w najnowszych wyrokach dotyczących stosowania artykułu 102 
TFUE w przemyśle farmaceutycznym. 
 

                                                      
3 Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny ds. Konkurencji, Badanie sektora farmaceutycznego. 
Raport końcowy, 8 lipca 2009 roku. 
4 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. 
5 B. Sher, The last of the steam-powered trans, modernising article  82, European Competition Law 
Review 2004, no. 5, s. 243 i n. 
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1. Najnowsza wykładnia artykułu 102 TFUE 
 
 

W dniu 9 lutego 2009 roku Komisja Europejska wydała wytyczne6 wyzna-
czające priorytety stosowania przez nią artykułu 82 TWE (102 TFUE). Z wpro-
wadzenia do tego dokumentu wynika, Ŝe Komisja uznaje prawo indywidualnych 
przedsiębiorstw do zajmowania pozycji dominującej i konkurowania na rynku, 
jednak w sposób nieograniczający wpływu na konkurencję na rynku wspólnym. 
Celem Komisji jest wyjaśnienie ogólnych zasad analizy i wyciągnięcie wniosków 
co do ewentualnej interwencji w przypadku działań wykazujących cechy praktyk 
wyłączających. Wytyczne te mają stanowić bazę słuŜącą przedsiębiorstwom do 
oceny zgodności własnych działań z art. 102 TFUE. Komisja uznała jednak prio-
rytet wykładni tego artykułu przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Wytyczne 
dotyczą tylko naduŜywania pozycji dominującej przez pojedyncze przedsiębiorstwa 
zajmujące pozycję dominującą na rynku właściwym. Sama treść przepisu art. 102 
nie została zmieniona, zmianie uległ sposób jego wykładni i zastosowania, co 
wpłynęło potencjalnie na objęcie tym przepisem zmodyfikowanego zakresu zacho-
wań podmiotów dominujących, czyli na jego zakres przedmiotowy.7 Wytyczne 
zostały oparte na raporcie EAGCP.8 NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na moŜliwość 
stosowania Traktatu bezpośrednio przez organy właściwe państw członkowskich, 
co powoduje, Ŝe wytyczne Komisji w sprawie wykładni art. 102 TFUE mogą być 
stosowane równieŜ na poziomach krajowych. 

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie interwencji na rynku właściwym na 
podstawie art. 82 TWE (102 TFUE) w odniesieniu do działań przedsiębiorstw 
dominujących mających charakter praktyk wyłączających Komisja proponuje 
stosowanie następujących kryteriów: 

a) Antykonkurencyjne zachowanie 

Komisja moŜe uznać przedsiębiorstwo za dominujące, jeśli posiada ono 
zdolność korzystnego podwyŜszania cen ponad poziom konkurencyjny zwykle 
przez okres dwóch lat, powodującego jednak szkodę po stronie konsumentów9. 
Dotyczy to takŜe innych parametrów, takich jak wielkość produkcji, jakość  
i konkurencyjność. Podejście ogólne do zachowań mających charakter praktyki 
wyłączającej, zamknięcie rynku powodujące szkodę dla konsumentów, polityka 
cenowa, obiektywna konieczność działania powodująca korzyści polegające na 
wzroście efektywności, a takŜe szczególne formy występowania naduŜyć Komisja 
                                                      
6 Komisja Europejska, Komunikat w sprawie wytycznych dotyczących priorytetów Komisji przy stoso-
waniu artykułu 82 TWE do działań stanowiących praktyki wyłączające przedsiębiorstw dominujących, 
2009/C 45/02. 
7 K. Kohutek, Modernizacja instytucji zakazu naduŜycia pozycji dominującej w prawie konkurencji: 
nowe koncepcje oraz metody stosowania prawa, Przegląd Prawa Publicznego 2010, nr 6, s. 85. 
8 European Advisory Group on Competition Policy, An economic approach to Article 82, Research 
Papers on Economics, July 2005. 
9 G. Bruzzone, M. Boccaccio, Impact-Based Assessment and Use of Legal Presumptions in EC 
Competition Law: The Search for Proper Mix, World Competition 32, 2009, no. 4, s. 406, 465 i n. 
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przedstawia w ujęciu ekonomicznym10, proponując ekonomiczną ocenę przy 
rozwaŜaniu zgodności poszczególnych zachowań z art. 82 TWE (102 TFUE)11. 
Komisja chce zapewnić, Ŝeby jedyną metodą wykluczania konkurentów z rynku 
przez przedsiębiorstwa dominujące była konkurencja opierająca się na zaletach ich 
produktów, zwana konkurencją merytoryczną. Chodzi tutaj o ochronę skuteczności 
konkurencji12, a nie podmiotów konkurujących jako takich. 

b) Szkoda dla konsumentów 

Komisja zamierza koncentrować się przede wszystkim na zachowaniach 
przedsiębiorstw dominujących najbardziej szkodliwych dla konsumentów, nega-
tywnie wpływających na główne korzyści płynące z konkurencji, takie jak wybór, 
poziom cen, jakość i innowacyjność. Działania Komisji zmierzają w kierunku 
zapewnienia właściwego funkcjonowania rynków oraz wykonywania prawa w celu 
przenoszenia na konsumentów korzyści wynikających z efektywności powstałej 
w wyniku skutecznej konkurencji. Kluczowym symptomem naruszenia ma zatem 
być powstanie „szkody” po stronie konsumentów. Ocenie mają przy tym podlegać 
„funkcjonowanie rynków” i „korzyści dla konsumentów” wynikające z „efektyw-
ności” stanowiącej miarę „skuteczności konkurencji” między przedsiębiorstwami. 
Komisja będzie uwaŜać za naruszenie takŜe działania powodujące bezpośrednie 
wykorzystywanie konsumentów polegające na stosowaniu cen nadmiernie wygóro-
wanych oraz zachowania niesprzyjające integracji rynku wewnętrznego. 

c) Uwzględnianie otoczenia regulacyjnego 

W przypadku oceny działań podejmowanych na rynkach regulowanych 
Komisja zobowiązuje się uwzględniać specyfikę obowiązujących regulacji. 

d) Skuteczna presja konkurencyjna 

Przy ocenie, czy dane przedsiębiorstwo zajmuje na rynku właściwym pozycję 
dominującą, Komisja odwołuje się w pierwszym rzędzie do „zakresu szczególnej 
odpowiedzialności” przedsiębiorstw dominujących, który naleŜy rozpatrywać  
w kaŜdej sprawie oddzielnie. Dominacja jest definiowana przez Komisję w oparciu 
o orzecznictwo jako ekonomiczna pozycja przedsiębiorstwa, umoŜliwiająca mu 
wywieranie wpływu na skuteczną konkurencję w obrębie rynku właściwego 
poprzez zdolność do przejawiania zachowań, które są niezaleŜne w znacznym 
stopniu od konkurentów, klientów i konsumentów13. W efekcie Komisja moŜe 
stwierdzić, Ŝe „presja konkurencyjna” wywierana na takie przedsiębiorstwo nie jest 

                                                      
10 D. Gerber, The Future of Article 82: Dissecting the Conflict, [w:] European Competition Law 
Annual 2007, European University Institute, 2007, s. 1 i n. 
11 Tak teŜ: K. Kohutek, op. cit., s. 84. 
12 Amerykanie stawiali wcześniej Europie zarzut, Ŝe chroni konkurentów, a nie konkurencję, E. Fox, 
We Protect Competition, You Protect Competitors, World Competition 26, 2003, no. 2, s. 149 i n. 
13 Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 85/76 Hoffmann-La Roche & Co. v. 
Komisja, Rec. z 1979 r., s. 461, pkt 38. 
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dostatecznie skuteczna, powodując powstanie po jego stronie trwałej i istotnej 
władzy rynkowej. W razie stwierdzenia, Ŝe przedsiębiorstwo w określonym czasie 
posiada władzę rynkową, poniewaŜ podejmowane przez nie decyzje nie wywierają 
wpływu na działania konkurentów, klientów i konsumentów, Komisja moŜe 
stwierdzić brak skutecznej presji konkurencyjnej nawet przy istnieniu rzeczywistej 
lub potencjalnej konkurencji14. 

e) Ocena skutków rynkowych 

Komisja uwaŜa, Ŝe kwalifikacja prawna zachowań przedsiębiorstwa o pozycji 
dominującej powinna opierać się na skutkach rynkowych spowodowanych przez 
działania przedsiębiorstwa dominującego, a nie na formie podjętych działań. Takie 
podejście uwzględnia między innymi ocenę korzyści dla konsumenta powstałych 
na skutek działań kwalifikowanych jako naduŜycie pozycji dominującej. Komisja 
zamierza interweniować w razie powstania szkody konsumenta, gdyŜ ochronie 
podlegają jego ekonomiczne interesy. 

f) NaduŜycie o skutku wykluczającym 

W definicji naduŜycia proponowane jest uwzględnienie przede wszystkim 
jego skutku wykluczającego, polegającego na zamknięciu lub utrudnieniu dostępu 
konkurentów do rynku prowadzącego do szkody konsumenta. Chodzi tutaj o brak 
efektywnego dostępu konkurentów do rynków, towarów lub usług, spowodowa-
nego działaniami przedsiębiorstwa dominującego, a skutkującego podwyŜszeniem 
cen przez to przedsiębiorstwo, co powoduje szkodę po stronie konsumentów. 
ZałoŜeniem tej koncepcji jest koncentrowanie się na dobrobycie konsumenta jako 
wartości najwaŜniejszej. 

g) Niestosowanie zakazu per se 

Nowe podejście zakłada zakaz traktowania wszelkich praktyk stosowanych na 
rynku przez przedsiębiorstwo dominujące niezaleŜnie od ich formy jako zakaza-
nych per se. U podstaw takiego podejścia stoi obserwacja, Ŝe praktyki przyjmujące 
takie same formy mogą wywierać róŜne skutki, dlatego kwalifikacja prawna 
określonych form takich praktyk jako objętych zakazem prima facie nie jest 
uzasadniona. 

h) Usprawiedliwianie działań dominanta 

MoŜliwe staje się równieŜ usprawiedliwianie działań uznanych początkowo  
za antykonkurencyjne, mogące prowadzić do ich legalizacji. NaleŜy zauwaŜyć,  
Ŝe stwierdzenie wykluczenia konkurencji z rynku na skutek działań dominanta 
powoduje tylko powstanie domniemania, Ŝe pozycja dominująca została naduŜyta. 
W takiej sytuacji, w razie powołania się przedsiębiorstwa dominującego na wzrost 
efektywności prowadzący do powstania korzyści ekonomicznej po stronie 

                                                      
14 Sprawa T-395/94 Atlantic Container Line i inni przeciwko Komisji. Rec. z 2002 r., s. II-875, pkt 330. 
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konsumenta, wspomniane domniemanie moŜe zostać obalone. Artykuł 102 TFUE, 
w przeciwieństwie do art. 101, nie zawiera expresis verbis moŜliwości powołania 
się na efektywność, jednak wytyczne Komisji ją przewidują. 

i) Koncepcja równie efektywnego konkurenta 

W celu oceny skutku działań przedsiębiorstwa dominującego Komisja 
proponuje przeprowadzanie testu „równie efektywnego konkurenta”, polegającego 
na badaniu na podstawie obiektywnych kryteriów zamiaru określonego zachowania 
się dominanta. Pod uwagę jest brana efektywność przedsiębiorcy, czyli jego 
zdolność do najlepszego zaspokajania ekonomicznych potrzeb konsumentów.  
W rezultacie Komisja przewiduje ochronę dla konkurentów co najmniej równie 
efektywnych jak dominant. Porównaniu podlega róŜnica między cenami produktów 
a kosztami ich wytworzenia.  
 
 
 
2. Najnowsze wyroki dotyczące przemysłu farmaceutycznego 
wydane na podstawie art. 102 TFUE 
 
 
Wyrok w sprawach połączonych C-468/06 do C-478/06 
 

W dniu 16 września 2008 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 
wyrok w sprawach połączonych Sot. Lelos kai Sia EE v. GlaxoSmithKline AEVE 
Farmakeftikon Proionton. Wyrok dotyczy ograniczenia importu równoległego pro-
duktów leczniczych między państwami członkowskimi. Stan faktyczny przedstawiał 
się w sposób następujący. Koncern GlaxoSmithKline plc wraz z jego greckim 
oddziałem GlaxoSmithKlinve AEVE (GSK) zaprzestały realizacji zleceń hurtow-
ników greckich na dostawę produktów leczniczych i postanowiły zaopatrywać 
bezpośrednio apteki i szpitale. Następnie GSK wznowiło dostawy, lecz nie  
w pełnej wysokości w stosunku do zamówień. Postępowania w tej sprawie były 
prowadzone przed Grecką Komisją ds. Konkurencji, która wystąpiła do Trybunału 
z pytaniami prejudycjalnymi. Zapytano między innymi o to, czy odmowę realizacji 
zamówień hurtowników na produkty lecznicze przez przedsiębiorstwo dominujące 
naleŜy uwaŜać za naruszenie art. 102 TFUE per se, czy teŜ, poddając ocenie dzia-
łania GSK, naleŜy wziąć pod uwagę regulacje obowiązujące na rynku farmaceu-
tycznym. Na tym etapie opinię w tej sprawie sporządził rzecznik generalny 
Jacobs15. Rzecznik stwierdził, Ŝe przy ocenie domniemanego naduŜywania pozycji 
dominującej przez przedsiębiorstwo farmaceutyczne w opisanym stanie faktycznym 
naleŜy brać pod uwagę regulacje obowiązujące w przemyśle farmaceutycznym. 

                                                      
15 Opinia w sprawie C-53/03 Syfait i inni v. GlaxoSmithKline plc i GlaxoSmithKline AEVE, dostępna 
na stronie ETS. 
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Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, iŜ jest w tej sprawie niekompetentny 
ze względu na to, Ŝe Grecka Komisja nie jest sądem w rozumieniu art. 267 TFUE. 

Po uznaniu przez Grecką Komisję ds. Konkurencji, Ŝe GSK nie naduŜyło 
pozycji dominującej, hurtownicy odwołali się do greckiego Administracyjnego 
Sądu Apelacyjnego w Atenach, który ponownie zadał wyŜej przytoczone pytanie 
prawne Trybunałowi. Tym razem opinię wydał rzecznik generalny Colomer16, 
który uznał, Ŝe GSK naduŜyło pozycji dominującej, lecz moŜe próbować jeszcze 
uzasadnić swoje zachowanie. 

W sprawie tej wyłania się kilka kwestii. MoŜliwość odmowy dostaw podle-
gająca następczemu uzasadnieniu powoduje wprowadzenie ograniczenia w imporcie 
równoległym, a tym samym zdaje się nie sprzyjać procesowi integracji rynków 
państw członkowskich, dlatego niektórzy uwaŜali taką odmowę za naduŜycie per 
se. Przy przyjęciu literalnej wykładni art. 102 TFUE wspomniana odmowa zawsze 
stanowiłaby naduŜycie. Uzasadnienie proponowane przez rzecznika generalnego 
Colomera świadczy jednak o moŜliwości stosowania zmodyfikowanej wykładni 
tego artykułu. W celu adekwatnego uzasadnienia działań GSK naleŜy rozwaŜyć  
z jednej strony korzyści dla pacjentów z importu równoległego kreującego 
konkurencję cenową, a z drugiej korzyści, które powstałyby w razie ustania takiego 
importu i prowadziłyby do powstania nadwyŜek finansowych po stronie GSK  
i zainwestowania ich w badania i rozwój innowacyjnych produktów leczniczych. 
Radykalna opinia rzecznika Jacobsa zakłada moŜliwość obiektywnego uzasadnienia 
odmowy dostawy i sklasyfikowania takiej odmowy jako brak naduŜycia pozycji 
dominującej GSK, poniewaŜ róŜnice cen produktów leczniczych w państwach 
członkowskich, skłaniające hurtowników do importu równoległego, powstały  
na skutek zróŜnicowanych regulacji w zakresie cen, dystrybucji i dostępności 
produktów leczniczych w poszczególnych państwach. NaleŜy przy tym rozwaŜyć 
negatywny wpływ importu równoległego na konkurencję i chęć wprowadzania 
innowacji, uwarunkowany tymi regulacjami. NaduŜycie stwierdzone przez rzecznika 
Colomera moŜe być natomiast zniwelowane w przypadku obiektywnego uzasad-
nienia zachowania GSK w oparciu o istotne dowody, takie jak informacje związane 
z regulacją rynku, na którą podmiot dominujący nie ma wpływu i która zmusza go 
do ograniczenia dostaw. Nie chodzi tutaj jednak o regulacje dotyczące cen 
produktów na poszczególnych rynkach oraz obowiązki polegające na utrzy-
mywaniu zapasów niezbędnych do zapewnienia ciągłości zaopatrywania pacjentów. 
Poza tym konieczne są dowody potwierdzające dąŜenie podmiotu do ochrony 
słusznych interesów handlowych z wyłączeniem wpływu na innowacyjność. 
WaŜne jest takŜe potwierdzenie korzyści ekonomicznych powstałych w wyniku 
ograniczania dostaw. 

Trybunał uznał, Ŝe na skutek importu równoległego w państwie importu 
pojawia się alternatywne źródło zaopatrzenia wywierające presję cenową, a co  
za tym idzie – korzyści nie tylko dla pacjentów, lecz równieŜ dla systemu zdrowia 
tego państwa. Poziom cen w państwach członkowskich jest na ogół wynikiem 
                                                      
16 Opinia w sprawach połączonych C-468/06 do C-478/06, Sot. Lelos Kai Sia EE i inni 
v. GlaxoSmithKline AEVE, dostępna na stronie ETS. 
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negocjacji między właściwymi organami państwa i wytwórcą. Kontrolę cen naleŜy 
jednak wziąć pod uwagę przy ocenie odmowy dostaw, poniewaŜ jest ona 
czynnikiem stwarzającym moŜliwości importu równoległego. W celu ochrony 
interesów handlowych naleŜy umoŜliwi ć przedsiębiorstwu dominującemu podjęcie 
proporcjonalnych rozsądnych kroków, niezbędnych do ochrony jego interesów 
handlowych w razie złoŜenia znacznie zawyŜonych zamówień, jeśli natomiast 
zamówienia są normalne, pozycja dominująca zostaje naduŜyta poprzez brak 
realizacji tych zamówień i uniemoŜliwienie importu równoległego. 

Odpowiadając na pytanie prejudycjalne sądu greckiego, Trybunał zinterpre-
tował art. 102 TFUE w odniesieniu do działań GSK. Według Trybunału w myśl tego 
artykułu przedsiębiorstwo o pozycji dominującej na rynku właściwym produktów 
leczniczych, które w celu zatamowania importu równoległego, prowadzonego 
przez niektórych hurtowników między państwami członkowskimi odmawia wyko-
nania normalnych zamówień tych hurtowników, naduŜywa pozycji dominującej. 
Jednocześnie Trybunał pozostawił w gestii sądu greckiego upewnienie się, czy 
rozwaŜane zamówienia spełniają kryteria zwykłych zamówień pod względem  
ich wielkości w odniesieniu do wymagań rynku w państwie eksportu oraz 
wcześniejszych relacji gospodarczych między rozwaŜanym przedsiębiorstwem  
i hurtownikami. 
 
 
Sprawa AstraZeneca AB i AstraZeneca plc v. Komisja Europejska17 
 

W sprawie AstraZeneca AB v. Komisja Europejska AstraZeneca AB domagała 
się stwierdzenia niewaŜności Decyzji Komisji C (2005) 175718, odnoszącej się do 
naduŜycia pozycji dominującej przez AstraZeneca, które wynikało z naruszenia 
art. 102 TFUE (82 TWE). W wyroku z dnia 1 lipca 2010 roku Trybunał stwierdził 
niewaŜność art. 1 ust. 2 tej decyzji19. W pozostałym zakresie decyzja Komisji doty-
cząca naduŜycia przez AstraZeneca pozycji dominującej, czyli naruszenia art. 82 
TWE (102 TFUE) poprzez naduŜycie procedur administracyjnych, została podtrzy-
mana. Wyrok zapadł w opisanym poniŜej stanie faktycznym. 

Decyzja Komisji została oparta na art. 102 TFUE i dotyczyła między innymi 
naduŜycia przez AstraZeneca pozycji dominującej poprzez wykorzystanie systemu 
patentowego w celu otrzymania w sposób nieuprawniony przedłuŜonej ochrony 

                                                      
17 Wyrok VI Izby Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie 
T-321/05 AstraZeneca v. Komisja Europejska. 
18 Decyzja Komisji Europejskiej C(2005) 1757 z 15 czerwca 2005 roku odnosząca się do postępo-
wania z artykułu 82 TWE (102 TFUE) i art. 54 EEA Agreement (w sprawie COMP/A.37.507/F3 – 
AstraZeneca). 
19 Artykuł 1 ust. 2 decyzji Komisji dotyczył naruszenia przez AstraZeneca AB i AstraZeneca plc  
art. 82 TWE (102 TFUE) oraz art. 54 porozumienia EOG, poniewaŜ wniosły one o cofnięcie pozwoleń 
na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Losec w kapsułkach w Danii i w Norwegii, po czym 
w tym samym czasie wycofały z rynku Losec w kapsułkach i wprowadziły w tych dwóch państwach 
członkowskich Losec w tabletkach o modyfikowanym uwalnianiu. Komisja uznała, Ŝe działania te 
ograniczyły import równoległy między wymienionymi państwami. 
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dodatkowym świadectwem ochronnym, wykluczenie z rynku wytwórców odpowied-
ników produktu Losec w kapsułkach oraz ograniczenie importu równoległego tym 
produktem leczniczym, polegające na wycofywaniu przez to przedsiębiorstwo  
z obrotu produktu leczniczego Losec w kapsułkach i jednoczesne składanie 
wniosków o dopuszczenie do obrotu produktu Losec w postaci tabletek o modyfi-
kowanym uwalnianiu. Powodowało to sytuację, w której wytwórcy odpowiedników 
produktu Losec nie mieli moŜliwości składania wniosków o dopuszczenie do 
obrotu swoich produktów, poniewaŜ nie mogli podać produktu Losec w tabletkach 
jako produktu referencyjnego. W efekcie nie było moŜliwe równieŜ wydawanie 
pozwoleń na import równoległy z państw, w których Losec w tabletkach nie był 
juŜ dopuszczony do obrotu. Komisja poza tym zmieniła sposób ustalania rynku 
właściwego dla Losec, przechodząc z poziomu klasyfikacji terapeutycznej ATC3, 
powszechnie stosowanej do ustalania rynku właściwego produktów leczniczych, na 
poziom ATC4. W razie zastosowania przez Komisję klasyfikacji ATC3 Komisja 
nie mogłaby uznać, Ŝe AstraZeneca posiada pozycję dominującą, poniewaŜ na 
takim poziomie klasyfikacji na rynku znajdował się inny substytut produktu Losec. 
Takie działanie Komisji było podyktowane faktem, Ŝe Losec uzyskiwał w niektó-
rych państwach członkowskich bardzo wysoki udział w rynku.  

Podejście Komisji zaakceptował równieŜ Europejski Trybunał Sprawiedliwości. 
Trybunał nie znalazł uzasadnienia dla działań AstraZeneca. Jego zdaniem 
AstraZeneca nie wykazała w sposób obiektywny, Ŝe w swoich działaniach kiero-
wała się uzasadnionym interesem przedsiębiorstwa. AstraZeneca zatem, według 
Trybunału, naruszyła art. 102 TFUE, stosując praktykę, której wyłącznym celem 
było ograniczenie konkurencji. Trybunał nie zgodził się z argumentacją AstraZeneca 
i utrzymał decyzję Komisji w zakresie definicji rynku i niewłaściwego korzystania 
z dodatkowych praw ochronnych, które nie mieściło się w dopuszczalnych ramach 
konkurencji merytorycznej. Wycofywanie z obrotu produktu Losec w tabletkach  
i występowanie do organów właściwych o skrócenie pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu sąd uznał za niespełniające testu uzasadnionej potrzeby ochrony inwestycji  
i niekonieczne w kontekście zmiany postaci wytwarzanego produktu leczniczego  
z kapsułek na tabletki o modyfikowanym uwalnianiu. Takie działanie AstraZeneca 
wpłynęło na tworzenie przeszkód przy wprowadzaniu do obrotu odpowiedników 
produktu leczniczego Losec w tabletkach o modyfikowanym uwalnianiu. Dowody 
przedstawione Trybunałowi nie okazały się jednak wystarczające do stwierdzenia, 
Ŝe praktyki stosowane przez AstraZeneca ograniczały import równoległy. 

Przy ocenie pozycji dominującej Trybunał oparł się na utrwalonym poglądzie, 
Ŝe wprawdzie zajmowanie pozycji dominującej na rynku właściwym nie jest 
zakazane per se, to jednak przedsiębiorstwa takie są szczególnie zobowiązane  
do przestrzegania zasad związanych z niezakłóconą konkurencją20, a takŜe na 
poglądzie o obiektywnym charakterze naduŜycia21. Zdaniem Trybunału mylący 

                                                      
20 Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 1983 roku w sprawie 322/81 Nederlandische 
Baden Industrie Michelin v. Komisja. 
21 Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z  1979 roku w sprawie 85/76 Hoffman La Roche 
v. Komisja. 
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charakter oświadczeń, które podmioty składają organom właściwym, musi być 
poddawany ocenie na podstawie czynników obiektywnych, dlatego przy badaniu, 
czy pozycja dominująca została naduŜyta, nie trzeba wykazywać umyślnego 
charakteru działań przedsiębiorcy lub złej wiary. W tej sytuacji do stwierdzenia 
zakłócenia konkurencji nie trzeba teŜ wykazywać bezpośredniego wpływu podjętych 
przez przedsiębiorcę działań na konkurencję. Zatem jeśli działanie takie nie 
stanowi praktyki zawierającej się w granicach konkurencji dozwolonej, to moŜe 
ono ograniczać konkurencję. Trybunał uznał, Ŝe ochrona patentowa, do której 
uprawniona jest AstraZeneca, umoŜliwia temu przedsiębiorstwu wywieranie istotnej 
presji na konkurencję. Zdaniem Trybunału takie podejście do praw patentowych 
nie zmniejsza motywacji podmiotów innowacyjnych do prowadzenia badań  
i rozwoju w dziedzinie produktów leczniczych. Swoje stanowisko Trybunał 
uzasadnił wyłącznym charakterem praw patentowych w odniesieniu do kaŜdego 
innowacyjnego produktu leczniczego z osobna. Sposób korzystania, a nie samo 
posiadanie stanowi tutaj kryterium oceny. W rezultacie naleŜy przestrzegać 
wymagań co do nienaruszającego charakteru korzystania z praw patentowych, 
poniewaŜ prawidłowe korzystanie z nich stanowi wystarczającą nagrodę za 
innowację, to z kolei jest czynnikiem motywującym do innowacji. 
 
 
 
Wnioski 
 
 

Nowe reguły wykładni art. 102 TFUE są w zasadzie odzwierciedlone w wyro-
kach Trybunału w sprawach o naduŜycie pozycji dominującej przez przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne. MoŜna jednak zauwaŜyć pewne charakterystyczne działania, skiero-
wane na modyfikację wykładni regulacji obowiązujących w przemyśle farmaceu-
tycznym, jak to miało miejsce przy określaniu rynku właściwego w sprawie 
AstraZeneca w oparciu o poziom 4 kodów ATC zamiast o poziom 3 wyraŜony 
expresis verbis w regulacjach dotyczących importu równoległego. Tak jak w przy-
padku nowej interpretacji art. 102 TFUE mamy do czynienia z wprowadzaniem 
dorozumianej furtki w postaci moŜliwości uzasadniania naduŜycia względami  
 naduŜycia, podczas gdy naduŜycie prawdopodobnie nie zostałoby stwierdzone  
w przypadku zastosowania kodu ATC na poziomie 3. Poza tym Trybunał odwołuje 
się do koncepcji szczególnego zobowiązania przedsiębiorstw dominujących do 
przestrzegania zasad niezakłóconej konkurencji. Tymczasem z wytycznych Komisji 
moŜna odczytać schyłkowy charakter takiego zobowiązania ze względu na przyjęcie 
raczej teorii najbardziej efektywnego konkurenta i uznawania naruszeń tylko 
wtedy, kiedy konkurent, który je zarzuca, jest co najmniej tak samo efektywny  
w odniesieniu do cen, oferowanego wyboru produktów i innowacji, a takŜe 
produktywności. 
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Edward Janusz Jaremczuk 

 

śOŁNIERZE  WOJSKA  POLSKIEGO 
W  DEMOKRATYCZNEJ REPUBLICE  KONGA (2006–2010) 

Pro bono publico 

Demokratyczna Republika Konga to drugi co do wielkości kraj Afryki, od lat borykający się z niezwykle 
skomplikowanymi problemami wewnętrznymi. Po zaprzysięŜeniu Josepha Kabili i objęciu przez niego 
prezydentury w DRK rozpoczął się czas przemian. Ukoronowaniem tych lat były pierwsze od ponad 
40 lat wybory w 2006 roku. Wybory zabezpieczały międzynarodowe siły pokojowe pod auspicjami 
ONZ i Unii Europejskiej. W ramach tych sił równieŜ uczestniczyli Ŝołnierze Wojska Polskiego. 
Po 5 latach kadencja prezydenta Kabili zbliŜa się ku końcowi. Nadchodzi czas nowych wyborów. 
Wzorem lat poprzednich społeczność międzynarodowa juŜ przygotowuje się do tego przedsięwzięcia. 
W Demokratycznej Republice Konga od roku 2010 funkcjonuje misja wojskowa MONUSCO. 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 
 W trudnym i nigdy niekończącym się zadaniu utrzymywania pokoju na 
świecie Rzeczpospolita i jej Siły Zbrojne mają ogromne doświadczenie. Po raz 
pierwszy w międzynarodowej misji pokojowej Ŝołnierze Wojska Polskiego 
uczestniczyli w 1953 roku w Korei, gdzie nadzorowali przebieg procesu zawie-
szenia broni. W ciągu sześciu dekad, jakie upłynęły od tamtego czasu, tysiące 
Ŝołnierzy z biało-czerwonym znakiem na mundurach pełniło słuŜbę pod błękitną 
flagą Organizacji Narodów Zjednoczonych, uczestniczyło w misjach NATO (North 
Atlantic Treaty Organization – Pakt Północnoatlantycki), Unii Europejskiej (UE – 
The European Union) lub wypełniało mandat innych pokojowych organizacji 
międzynarodowych. 

ZaangaŜowany, skuteczny i budzący międzynarodowe uznanie i szacunek 
udział misji pokojowej, stabilizacyjnej czy humanitarnej wymaga od uczestnika 
zarówno doskonałego i w pełni profesjonalnego przygotowania, jak i niezłomnego 
charakteru, hartu ducha i odwagi. Tacy są Ŝołnierze polskich kontyngentów 
wojskowych. Polscy oficerowie, podoficerowie, Ŝołnierze i pracownicy wojska 
pełnią słuŜbę w nierzadko trudnych warunkach geograficznych i klimatycznych,  
w duŜym oddaleniu od domu i najbliŜszych, w krajach o często diametralnie odmien-
nych obyczajach, kulturze i religii, gdzie niebezpieczeństwo czyha w kaŜdej chwili 
i niemal w kaŜdym miejscu. Doskonale zdają tam swój egzamin ze znajomości 
Ŝołnierskiego rzemiosła, ale takŜe z odwagi, kreatywnego myślenia, szybkiego 
dostosowania się do specyficznych warunków i zrozumienia celów misji, w której 
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uczestniczą. Wspólne wraz z innymi krajami misje wymagają precyzyjnego 
i skorelowanego współdziałania Ŝołnierzy z róŜnych państw. W tej międzynarodowej 
społeczności polscy Ŝołnierze reprezentują nie tylko swoje jednostki i specjalności, 
ale przede wszystkim nasz kraj. Są godnymi ambasadorami Polski w świecie1. 

Zwarte jednostki Wojska Polskiego uczestniczą w operacjach pokojowych 
Narodów Zjednoczonych od października 1973 roku. Polska Wojskowa Jednostka 
Specjalna podjęła wówczas słuŜbę w operacji UNEF II (United Nations Emergency 
Force II) w Egipcie. Od 1974 roku Polska Jednostka Logistyczna POLLOG, a obec-
nie batalion operacyjny POLBAT pełni słuŜbę na Wzgórzach Golan w operacji 
UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force). Od roku 1978 polska 
jednostka logistyczna uczestniczy w operacji UNIFIL (United Nations Interim 
Force in Lebanon) w Libanie Południowym. W ciągu ostatnich 30 lat jednostki 
WP uczestniczyły ponadto w operacjach pokojowych NZ w Namibii, Kuwejcie, 
Iraku, Chorwacji i w KambodŜy. Polska od wielu lat naleŜy do czołowych kontry-
butorów operacji pokojowych NZ (UN – United Nations – Narody Zjednoczone),  
a w latach 1997–1999 zajmowała pierwsze miejsce na tej liście. W ciągu ostatnich 
kilku lat nastąpiło ograniczenie udziału polskich Ŝołnierzy w misjach pokojowych 
NZ, głównie z powodu naszego wejścia do NATO i włączenia się do operacji 
pokojowych sojuszu północnoatlantyckiego oraz przejściowych trudności w finan-
sowaniu tego typu przedsięwzięć. Współuczestniczymy od początku w rozwoju 
koncepcji Systemu Szybkiego Rozmieszczenia Sił NZ (UNSAS). Polska podpisała 
z Sekretariatem NZ Memorandum of Understanding (MOU), na mocy którego 
zgłosiła na potrzeby operacji pokojowych NZ batalion zmechanizowany i 30 obser-
watorów wojskowych2.  

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony WPBiO (Common Security and 
Defence Policy) stanowi, obok członkostwa w NATO, jeden z dwóch podstawo-
wych filarów polskiej polityki bezpieczeństwa. Polska aktywnie włączała się  
w rozwój WPBiO jeszcze przed swoim przystąpieniem do Unii Europejskiej.  
W 2003 roku braliśmy udział w operacji EUFOR Concordia w Macedonii oraz 
uczestniczyliśmy w uzgadnianiu Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa (European 
Security Strategy). Uzyskanie w 2004 roku pełnego członkostwa w Unii Europej-
skiej zdynamizowało zaangaŜowanie Polski w realizację przez państwa człon-
kowskie polityki w sferze bezpieczeństwa i obrony. Od tego czasu Polska dała się 
poznać jako aktywny partner, zaangaŜowany zarówno w koncepcyjne, jak i prak-
tyczne działania Unii Europejskiej, podejmowane w celu zwiększenia bezpieczeń-
stwa międzynarodowego. Od początku członkostwa w Unii bierzemy aktywny 
udział w pracach słuŜących rozwojowi wojskowych zdolności reagowania kryzyso-
wego w ramach tej wspólnoty. W szczególności uczestniczymy w pracach Euro-
pejskiej Agencji Obrony (European Defence Agency – EDA), mającej na celu 
między innymi harmonizację rozwoju zdolności obronnych krajów członkowskich 
i poprawę efektywności wspólnego wykorzystania zasobów na potrzeby prowa-

                                                      
1 W słuŜbie pokoju – SłuŜba poza granicami kraju, http://www.mon.gov.pl/pl/strona/314/LG_160_244 
[dostęp 15.03.2011]. 
2 Współpraca międzynarodowa – ONZ, http://www.mon.gov.pl/pl/strona/197/LG_51_129 [dostęp 
16.03.2011]. 
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dzenia operacji. W lipcu 2006 roku Polska przystąpiła do Międzyrządowego 
reŜimu stymulującego konkurencyjność europejskiego rynku zbrojeniowego EDA. 
Realizujemy ponadto kilka programów badawczych, koordynowanych przez EDA, 
w tym między innymi w obszarze Ochrony Wojsk (Force Protection). Polska 
podpisała takŜe list intencyjny w sprawie Europejskiej Floty Transportu 
Strategicznego (EATF). Od stycznia 2008 roku funkcję zastępcy dyrektora 
wykonawczego EDA pełni Polak, Adam Sowa. Polska aktywnie angaŜuje się w 
tworzenie Grup Bojowych – jednostek szybkiego reagowania, umoŜliwiających 
Unii Europejskiej podjęcie poza jej granicami natychmiastowych działań  
w sytuacjach kryzysowych. W pierwszym półroczu 2010 roku Polska pełniła 
funkcję państwa ramowego Grupy Bojowej utworzonej wspólnie z Niemcami, 
Litwą, Słowacją i Łotwą, odpowiadając za organizację dowództwa sił i elementu 
bojowego grupy. Ponadto w 2013 roku gotowość operacyjną osiągnie weimarska 
Grupa Bojowa, utworzona przez siły Polski, Francji i Niemiec. Podobnie jak 
w przypadku grupy obecnie pełniącej dyŜur Polska będzie odpowiedzialna za jej 
przygotowanie i funkcjonowanie. W 2015 roku planowane jest utworzenie wspól-
nej Grupy Bojowej z pozostałymi państwami Grupy Wyszehradzkiej i – po raz 
pierwszy – z Ukrainą. Jednym z priorytetowych elementów naszego zaanga-
Ŝowania w WPBiO jest udział w operacjach prowadzonych przez Unię Europejską. 
Polscy Ŝołnierze od 2004 roku uczestniczą w największej dotychczas wojskowej 
operacji UE, EUFOR Althea w Bośni i Hercegowinie, która zastąpiła działania 
natowskiej misji SFOR. Polscy Ŝandarmi, obok policjantów, słuŜą od października 
2008 roku w misji obserwacyjnej w Gruzji (EUMM Georgia). Nasze operacyjne 
zaangaŜowanie nie ogranicza się jedynie do rejonów geograficznie bliskich Polsce. 
Braliśmy równieŜ udział w dwóch operacjach na kontynencie afrykańskim – 
EUFOR DR Congo w 2006 roku i EUFOR Tchad RCA w 2008 roku. W obu 
misjach polskie kontyngenty naleŜały do największych. Od jesieni 2008 roku  
w MON prowadzone są przygotowania do sprawowania przez Polskę przewodnic-
twa w Radzie Unii Europejskiej w drugim półroczu 2011 roku. Zgodnie z załoŜe-
niami rządowego programu przygotowań do objęcia i sprawowania prezydencji  
w MON został powołany specjalny zespół zadaniowy, który ma między innymi  
za zadanie wypracować we współpracy z MSZ propozycje głównych kierunków 
zainteresowania polskiej prezydencji w dziedzinie WPBiO, uwzględniając nowe 
uwarunkowania instytucjonalne wprowadzone 1 grudnia 2009 roku przez Traktat 
Lizboński3. 
 
 
 
1. Demokratyczna Republika Konga 

 

 Demokratyczna Republika Konga jest drugim co do wielkości państwem 
w Afryce, zajmującym 13

1  powierzchni kontynentu. Państwo leŜy w południowej 

                                                      
3 Współpraca międzynarodowa – UE, http://www.mon.gov.pl/pl/strona/196/LG_51_53 [dostęp 16.03. 
2011]. 
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części Afryki Środkowej po obu stronach równika. Niepodległość uzyskało w 1960 
roku, wcześniej było kolonią belgijską. Jest największym krajem na świecie,  
w którym językiem urzędowym jest francuski. Powierzchnia obejmuje 2 345 409 
km². Rozciągłość kraju wynosi 2100 km z południa na północ i 2200 km ze 
wschodu na zachód. Kraj jest zbliŜony kształtem do kwadratu. Skrajne punkty: na 
północ – 5°20′N, na południe – 13°30′S, na zachód – 12°10′W, na wschód – 
31°08′E. Demokratyczna Republika Konga graniczy z następującymi państwami 
(podano długość granic): 
• Angola – 2511 km 
• Burundi – 233 km 
• Republika Kongo – 2410 km 
• Republika Środkowoafrykańska – 1577 km 
• Rwanda – 217 km 
• Sudan4 – 628 km 
• Uganda – 765 km 
• Zambia – 1930 km. 

Demokratyczna Republika Konga posiada 38 km linii brzegowej. NajwyŜszy punkt  
to Szczyt Małgorzaty (Pic Marguerite) na Górze Stanleya Mount Ngaliema, Mount 
Stanley – 5110 m n.p.m. NajniŜszy punkt – Ocean Atlantycki – 0 m n.p.m. 
DŜungla pokrywa większość rozległej, nisko połoŜonej kotliny, która obniŜa się  
w kierunku Atlantyku na zachodzie. Ten otoczony płaskowyŜami obszar łączy się 
z sawannami na południu i południowym zachodzie, górami na zachodzie i stepami 
przekraczającymi na północy rzekę Kongo. Wysokie góry są na wschodnim krańcu 
kraju5. 

Pierwsze ślady obecności człowieka na terenie Demokratycznej Republiki 
Konga pochodzą z okresu paleolitu. W okresie przedkolonialnym powstały tu 
liczne państwa plemienne, częściowo zjednoczone w federacji Kuby. W XVI wieku 
na południu kraju powstało państwo Luba. Szczyt rozwoju obu państw przypadł na 
XVIII wiek. Pierwszym Europejczykiem, który dotarł do Konga, był w 1482 roku 
portugalski Ŝeglarz Diogo Cão. Portugalia nawiązała stosunki dyplomatyczne  
z królem Konga. Wpływy Europejczyków wzrosły w XIX wieku, gdy belgijski 
król Leopold II sfinansował wyprawę Henry’ego Mortona Stanleya wzdłuŜ rzeki 
Kongo, mającą na celu ustanowienie tam jego władzy. Podczas Konferencji  
w Berlinie (1884–1885) uznano Leopolda suwerenem Wolnego Państwa Kongo.  
W 1908 roku Leopold scedował Kongo państwu belgijskiemu i od tego momentu 
stało się ono oficjalnie kolonią pod nazwą Kongo Belgijskie. Belgia przyznała 
niepodległość Demokratycznej Republice Konga 30 czerwca 1960 roku. W efekcie 
natychmiast w całym kraju wybuchły niepokoje i zamieszki. Przeistoczyły się one 
w wojnę domową, a bogate w surowce mineralne prowincje: Katanga i Kasai 
dokonały secesji. Na początku 1961 roku oddziały wierne generałowi Josephowi 
Mobutu zabiły premiera Patrice Lumumbę. Przy pomocy ONZ została zaŜegnana 
                                                      
4 Od 9 lipca 2011 roku z podziału Sudanu powstały dwa państwa: Sudan Północny i Sudan 
Południowy. Podział jest wynikiem uzgodnień z roku 2005 oraz referendum z lutego 2011 roku. 
Obecnie DRK graniczy z Sudanem Południowym. Długość granicy pozostała bez zmian. 
5 Zob. więcej: Encyklopedia geograficzna świata: Afryka, Kraków 1997, passim. 
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secesja Katangi (1962) i Kasai (1963). W 1965 roku władzę, po zamachu stanu, 
przejął gen. Mobutu. Zmienił nazwę kraju na Zair, a swoje nazwisko na Mobutu-  
-Sese Seko Kuku Ngbendu Wa ZaBanga. Nieudolność jego rządów i korupcja 
doprowadziły do załamania gospodarki. W maju 1997 roku Mobutu został obalony 
przez Laurenta Kabilę, który przywrócił „starą” nazwę państwa Demokratyczna 
Republika Konga. Sytuacja w kraju pozostała jednak nadal niestabilna. W 1998 
roku wybuchła rebelia wspierana przez Rwandę i Ugandę. Pomoc Laurentowi 
Kabili zaoferowały: Angola, Namibia i Zimbabwe. 10 lipca 1999 roku sześć krajów 
afrykańskich biorących udział w konflikcie podpisało w Lusace porozumienie 
pokojowe kończące konflikt. W styczniu 2001 roku został zastrzelony przez swojego 
osobistego ochroniarza Laurent Kabila, a urząd prezydenta objął jego syn Joseph. 
Wojna domowa doprowadziła do bardzo złej sytuacji politycznej i gospodarczej 
kraju. Sytuacja ludności cywilnej nadal była bardzo dramatyczna. W pięćdziesięcio-
milionowym kraju było tylko 2056 lekarzy, z tego aŜ 930 w stolicy Konga 
Kinszasie. 2,5 mln ludzi Ŝyło za mniej niŜ jednego dolara dziennie6.  
 

 
Rys. 1. Demokratyczna Republika Konga 

Źródło: http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/congo_demrep_rel98.jpg [dostęp 16.03.2011]. 

                                                      
6 Zob. więcej: E.J. Jaremczuk, Konflikt kongijski, Toruń 2006, passim oraz E.J. Jaremczuk, Zair, 
Demokratyczna Republika Konga, przemiany wewnętrzne i ich implikacje międzynarodowe, Elbląg 
2007, passim. 
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2. Polski Kontyngent Wojskowy – w ramach EUFOR DR Congo 
 
 

Od czasu powstania śandarmerii Wojskowej w 1990 roku Ŝandarmi 
nieprzerwanie pełnią słuŜbę w misjach i operacjach poza granicami państwa – 
początkowo pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, później NATO 
i Unii Europejskiej. Pełnią słuŜbę na stanowiskach w dowództwach Polskich 
Kontyngentów Wojskowych, w strukturach wielonarodowych pododdziałów policji 
wojskowej oraz jako jednolite, zwarte pododdziały w składzie kompanii manew-
rowych, wykonując zadania w podporządkowaniu narodowym bądź w składzie 
pododdziałów wielonarodowych. śandarmeria Wojskowa w misjach i operacjach 
poza granicami państwa realizuje przede wszystkim zadania wynikające z zapisów 
zawartych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 roku o śandarmerii Wojskowej  
i wojskowych organach porządkowych, do których moŜna zaliczyć między innymi: 
• zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom oraz ujawnianie i ściganie karne 

sprawców przestępstw i wykroczeń; 
• zapewnienie przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz prawa miejscowego 

przez Ŝołnierzy uczestniczących w danej misji; 
• kontrola ruchu drogowego, rozpoznanie warunków drogowych i informowanie 

o zagroŜeniach; 
• konwojowanie transportów; 
• ochrona VIP. 

śołnierze śandarmerii Wojskowej z Oddziałów Specjalnych śW ze względu na 
ich wyposaŜenie oraz wyszkolenie są przygotowani do realizacji zadań w rejonie 
misji w zakresie: 
• zapewnienia kontroli rejonu działania kontyngentu poprzez między innymi 

patrolowanie, rozpoznanie i monitorowanie sytuacji lokalnej; 
• szkolenia lokalnych sił policyjnych; 
• prowadzenia działań interwencyjnych; 
• konwojowania i ochrony ładunków specjalnych; 
• zapewnienia ochrony specjalnej VIP; 
• kontroli osób, miejsc i obiektów7. 

W sobotę 1 grudnia 2006 roku zakończyła się misja polskich Ŝołnierzy  
w Kongo w ramach sił Unii Europejskiej EUFOR skierowanych do Demokratycznej 
Republiki Konga na czas przygotowań i przeprowadzenia wyborów w tym kraju. 
Polscy Ŝołnierze polecieli do Kinszasy, stolicy Demokratycznej Republiki Konga, 
19 czerwca. W stutrzydziestoosobowym kontyngencie znaleźli się Ŝandarmi z War-
szawy i Gliwic oraz logistycy z 10. Brygady Logistycznej w Opolu. Tego dnia 
oficjalną kilkugodzinną wizytę złoŜył w PKW (Polski Kontyngent Wojskowy) 
Kongo minister obrony Radosław Sikorski i dowódca Dowództwa Operacyjnego 
gen. broni Henryk Tacik. Podczas wizyty została opuszczona polska flaga z masztów 
na terenie dowództwa sił EUFOR, która trafiła na honorowe miejsce w Komendzie 
                                                      
7 Misje zagraniczne, http://www.zw.wp.mil.pl/pl/12.html [dostęp 15.03.2011]. 
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Głównej śW, jak zapewnił płk Jerzy Górski, starszy narodowy w Kongo i przed-
stawiciel w dowództwie sił EUFOR w Kinszasie, który odebrał biało-czerwoną 
flagę z rąk szefa sztabu EUFOR8. 

Polscy Ŝołnierze, uczestniczący w zabezpieczeniu prawidłowego przebiegu 
pierwszych od wielu lat wolnych wyborów w Demokratycznej Republice Konga, 
zakończyli tym samym swą misję. Trzydziestosześcioosobowa grupa powróciła do 
kraju razem z delegacją MON. Pozostali przylecieli w dwóch turach do 18 stycznia 
2007 roku. Po uroczystościach rozpoczęli proces zwijania obozu i przekazania 
sprzętu do transportu drogą morską do kraju. Statek przypłynął do Szczecina 
w styczniu 2007 roku9. 

Do zadań Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kongu naleŜały ochrona 
dowództwa sił międzynarodowych, lotnisk N’Dolo i N’Djili w Kinszasie, zapew-
nienie bezpieczeństwa personelowi ONZ i Unii Europejskiej oraz współpraca  
z misją policyjną EUPOL. W skład kontyngentu weszli Ŝandarmi z OS śW z War-
szawy (pluton specjalny) i OS śW z Gliwic (dwa plutony manewrowe) oraz 
Ŝołnierze z 10. Brygady Logistycznej z Opola (jako narodowy element wsparcia). 
śołnierze dysponowali 24 pojazdami, w tym dziewięcioma opancerzonymi samo-
chodami patrolowymi Dzik-2 i 10 terenowymi landroverami, dwoma ambulansami  
i pojazdami specjalistycznymi. Koszt misji wyniósł około 16 mln zł. Misja kon-
gijska, jak kaŜde tego typu przedsięwzięcie, była próbą zarówno dla sprzętu, jak  
i dla ludzi. śołnierze poza zadaniami mandatowymi wspierali humanitarnie miejs-
cową ludność, przekazując i zbierając dary dla ośrodków pomocy bezdomnym 
dzieciom, prowadzonych przez polskich misjonarzy, a wspieranych przez polskich 

                                                      
8 EUFOR RD CONGO – operacja rozpoczęła się z dniem 12 czerwca 2006 r. Termin jej zakończenia 
to 30 listopada 2006 r. Dowództwo operacji mieściło się w Poczdamie, a Dowództwo Sił (wystawione 
przez Francję) w Kinszasie – Camp Charlemagne. Dowódcą operacji był niemiecki gen. broni 
Karlheinz Viereck, a dowódcą sił w Kinszasie francuski gen. dyw. Christian Damay. Kontyngent 
EUFOR stacjonujący w Kinszasie liczył około 1200 Ŝołnierzy, pozostałe siły – około 1300 stacjono-
wały w Gabonie w pełnej gotowości do wykorzystania. Łącznie siły EUFOR RD Congo liczyły około 
2500 Ŝołnierzy. Najliczniejsze kontyngenty wojskowe wystawiły Francja (ponad 800 Ŝołnierzy), 
Niemcy, Hiszpania i Polska. Poza nimi w operacji brały udział Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, 
Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania 
oraz Turcja i Szwajcaria. Siły EUFOR RD Congo osiągnęły pełną zdolność operacyjną zgodnie  
z planem 29 lipca 2006 r., na dzień przed pierwszą turą wyborów prezydenckich.  
Zadania EUFOR RD to: 
• zapewnienie bezpieczeństwa personelowi międzynarodowemu, 
• wsparcie sił zabezpieczających lotnisko w Kinszasie bądź samodzielne zabezpieczenie lotniska 
oraz wsparcie wojskowe dla MONUC w sytuacji gwałtownego pogorszenia się sytuacji. 
Udział Polski w operacji to: łącznie 130 Ŝołnierzy. Polski Kontyngent Wojskowy (PKW) został utwo-
rzony na podstawie Postanowienia Prezydenta RP z dnia 27 kwietnia 2006 r. z późn. zm. w oparciu  
o Oddział Specjalny śandarmerii Wojskowej z Warszawy oraz Oddział Specjalny śandarmerii Wojs-
kowej z Gliwic. PKW został rozmieszczony w Kinszasie w dniach 20–27 czerwca 2006 r. i przeby-
wał w obszarze działań do około 18 grudnia 2006 r. Dowódcą PKW był ppłk. M. Gryga. Zob. więcej: 
B. Pacek, Oddziały specjalne śandarmerii Wojskowej, Warszawa 2007, passim oraz M. Gryga, Polacy 
w operacji „Benga”, [w:] Raport-WTO, nr 9 z 2006; A. Rawski, Hebanowe łzy, Polska Zbrojna 2007, 
nr 3. 
9 Polscy Ŝołnierze zakończyli misję w Kongu, http://www.do.wp.mil.pl/aktualnosc.php?idaktualnosc=54 
[dostęp 15.03.2011]. 
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przedstawicieli ONZ w Kongo. Większość wysłanych do Konga polskich Ŝołnierzy 
uczestniczyła w misji zagranicznej po raz pierwszy. Dowódca PKW Kongo ppłk 
Marek Gryga podkreślał, Ŝe „Ŝołnierz musi ćwiczyć”, a „pobyt na misji jest 
nieoceniony, bo nawet wiele miesięcy treningu na poligonie nie daje takich 
rezultatów”. I dodał – „To nie były wakacje”10. 

28 listopada Sąd NajwyŜszy Demokratycznej Republiki Konga orzekł, Ŝe 
zwycięzcą w październikowych wyborach prezydenckich11 został Joseph Kabila. 
Będzie on pierwszym prezydentem Konga wybranym w demokratycznych wybo-
rach od czasu uzyskania przez ten kraj niepodległości w 1960 roku12.  

Warto równieŜ wspomnieć, Ŝe doskonałe oceny, jakie otrzymali Ŝołnierze 
pełniący słuŜbę na misji w Kongu, legły u podstaw propozycji kolejnego udziału 
Polaków w misji Unii Europejskiej w Afryce, a konkretnie w Czadzie. Koniecz-
ność przeprowadzenia operacji wojskowej na terenie wschodniego Czadu pojawiła 
się juŜ w 2006 roku. Rada Bezpieczeństwa ONZ w rezolucji nr 1706, dotyczącej 
konfliktu w sudańskim Darfurze, przewidywała moŜliwość jego rozprzestrzenienia 
się na zachód, tj. na tereny Czadu i Republiki Środkowoafrykańskiej, ze względu 
na przemieszczanie się w tym kierunku darfurskich uchodźców. Operacja EUFOR 
w Czadzie13 oraz Republice Środkowoafrykańskiej była piątą operacją wojskową 

                                                      
10 Ibidem. 
11 Wybory w DR Kongo – zaangaŜowanie EUFOR. I tura wyborów prezydenckich i wybory parla-
mentarne (30 lipca 2006 r.) przebiegły spokojnie, pomimo odnotowania pewnych niedociągnięć  
w organizacji głosowania. 20 sierpnia 2006 roku ogłoszono oficjalne wyniki. W głosowaniu wzięło 
udział 70,5% uprawnionych do głosowania. 44,81% uzyskał dotychczasowy prezydent J. Kabila, jego 
główny kontrkandydat dotychczasowy wiceprezydent J.P. Bemba zdobył 20,03% głosów. 
W dniu ogłoszenia wyników I tury wyborów prezydenckich, 20 sierpnia doszło do starć zbrojnych 
z udziałem bojówek wiceprezydenta J.P. Bemby, policji oraz gwardii prezydenckiej J. Kabili. Inter-
weniowały oddziały ONZ – MONUC i EUFOR (150 Ŝołnierzy MONUC oraz 130 Ŝołnierzy EUFOR). 
Po trzech dniach, wieczorem 22 sierpnia, m.in. na skutek interwencji społeczności międzynarodowej, 
nastąpiło zawieszenie broni i podpisanie w siedzibie MONUC rozejmu pomiędzy walczącymi stro-
nami. Minister spraw wewnętrznych Demokratycznej Republiki Konga poinformował, Ŝe w starciach 
zginęły co najmniej 23 osoby, a 43 zostały ranne. 
Wybory regionalne i II tura wyborów prezydenckich odbyły się 29 października 2006 r. Wzięli w niej 
udział kandydaci, którzy uzyskali największe poparcie w I turze. 15 listopada niezaleŜna Komisja 
Wyborcza (CEI) ogłosiła wyniki, tj. J. Kabila (58,05%), J.P. Bemba (41,95%). J.P. Bemba nie uznał 
wyników wyborów, deklarując jednak, Ŝe będzie dąŜył do ich weryfikacji w oparciu o istniejące 
przepisy i nie będzie stosować rozwiązań siłowych. W dniach 11–12 listopada doszło do starć w Kin-
szasie między zwolennikami kontrkandydatów. Zginęły cztery osoby. EUFOR nie interweniował. 
12 Por. E.J. Jaremczuk, Demokratyczna Republika Konga – wybory prezydenckie w 2006 roku w świetle 
destabilizacji kraju i zagroŜeń terrorystycznych, [w:] Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, 
red. M.J. Malinowski, R. OŜarowski, W. Grabowski, Gdańsk 2009, s. 282-284. 
13 Operacja EUFOR obejmowała cztery fazy. Faza pierwsza rozpoczęła się 15 października 2007 roku 
z dniem przyjęcia przez Radę Unii Europejskiej tzw. Joint Action (JA), w którym zapadły kluczowe 
dla operacji decyzje, dotyczące wyznaczenia dowódcy operacji oraz dowódcy sił, lokalizacji 
dowództwa operacji oraz zgody na udział wielonarodowych sił. Przyjęcie tego dokumentu umoŜli-
wiło takŜe rozpoczęcie prac nad SOFA (Status of Force Agreement) wspólnie z Czadem, Kamerunem 
i Republiką Środkowoafrykańską. 28 stycznia 2008 roku, po rekomendacji Komitetu Politycznego  
i Bezpieczeństwa UE, Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o rozpoczęciu operacji. Poprzedził ją 
długi proces generowania sił, a konkretnie pięć konferencji. W czasie ostatniej Francja zadeklarowała 
wydzielenie zasadniczych środków logistycznych i lotniczych. Z dniem tym rozpoczęła się faza druga 
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Unii Europejskiej, prowadzoną w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa  
i Obrony. Jej celem było zapewnienie bezpieczeństwa i stabilizacji w rejonie 
wschodniego Czadu oraz północnej części Republiki Środkowoafrykańskiej. 
Operacja umoŜliwiała pełne rozwinięcie sił ONZ oraz bezpieczne prowadzenie 
działań humanitarnych. Zasadniczym zadaniem tej operacji wojskowej było 
utworzenie bezpiecznego otoczenia w rejonie odpowiedzialności SASE (Safe And 
Secure Environment) dzięki: 
• ochronie osób cywilnych – zapewnieniu dostaw pomocy humanitarnej przez 

umoŜliwienie organizacjom humanitarnym bezpiecznego przemieszczania się; 
• ochronie personelu ONZ i osób towarzyszących;  
• umoŜliwieniu powrotu przesiedlonym14. 
 
 
 

3. Misja ONZ MONUSCO w Demokratycznej Republice Konga 
 
 

Od momentu przejęcia władzy przez Laurenta Kabilę sytuacja w całym Kongu 
była niezwykle skomplikowana. Społeczność międzynarodowa, kierowana troską  
o dalsze losy państwa i zamieszkałych w nim ludzi, postanowiła do Demokratycznej 
Republiki Konga wprowadzić siły pokojowe i swoich obserwatorów, aby proces 
stabilizacji wewnętrznej mógł odbywać się w miarę spokojnie15. MONUC16, czyli 
Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga 
(United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo), 
ustanowiona przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucją S/RES/1279 z dnia 30 
listopada 1999 roku, utworzona została w celu utrzymania łączności ze wszystkimi 
stronami porozumienia, do którego doszło w lipcu 1999 roku w Lusace. Wtedy to 
Demokratyczna Republika Konga i pięć państw regionu po latach walk podpisały 
porozumienie o zawieszeniu broni. 24 lutego 2000 roku Rada Bezpieczeństwa 
ONZ rozszerzyła mandat i rozmiar misji. 
Mandat MONUC obejmował: 
• ustanowienie i utrzymanie stałego kontaktu z centrami dowodzenia wszystkich 

sił zbrojnych; 

                                                                                                                                       
operacji. Po rozmieszczeniu sił IEF (Initial Entry Forces) i przegrupowaniu w rejon operacji odpo-
wiednich sił oraz środków logistycznych 15 marca 2008 roku dowódca operacji zadeklarował osiąg-
nięcie IOC. Z dniem tym rozpoczęła się faza trzecia operacji, która trwała do 14 marca 2009 roku, 
zgodnie z rezolucją i mandatem ONZ. W fazie trzeciej zaplanowano zakończenie przegrupowania 
wszystkich sił oraz ogłoszenie pełnych zdolności operacyjnych FOC (Full Operating Capability) oraz 
tzw. Mid Mandate Review. Faza czwarta natomiast (po 14 marca 2009 roku) polegała na zakończeniu 
operacji i wycofaniu wojsk. 
14 Zob. więcej: Informacja nt. Misji w Czadzie, http://www.pkwczad.wp.mil.pl/pl/10_233.html [dostęp 
15.03.2011]. 
15 Sytuacja wewnętrzna Demokratycznej Republiki Konga była niezwykle skomplikowana, ale 
najbardziej niebezpieczna we wschodnich prowincjach wzdłuŜ granic z: Rwandą, Burundi, Ugandą, 
Tanzanią i Zambią. 
16 J. Rydzkowski, Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2000, passim. 
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• rozwinięcie w czasie 45 dni od przyjęcia rezolucji 1291 (2000) planu wprowa-
dzającego porozumienia o zawieszeniu broni ze szczególnym uwzględnieniem 
następujących celów:  
o zebranie i weryfikacja informacji o wszystkich miejscowych siłach zbroj-

nych; 
o utrzymanie stanu zawieszenia walk; 
o rozdzielenie i przemieszczenie na odpowiednie pozycje sił zbrojnych poszcze-

gólnych stron konfliktu, a następnie rozbrojenie, demobilizacja, powrót do 
miejsc zamieszkania członków zbrojnych grup i wycofanie obcych sił 
zbrojnych; 

• rozmowy ze stronami konfliktu w celu wypuszczenia jeńców wojennych; 
• współpracę z międzynarodowymi organizacjami humanitarnymi; 
• zapewnienie pomocy w działaniach humanitarnych i nadzorowanie przestrze-

gania praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, dzieci i nie-
letnich Ŝołnierzy; 

• koordynację działalności agencji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej 
Republice Konga; 

• prowadzenie działań mających na celu eliminację min i materiałów wybu-
chowych17. 

Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga diametralnie zmieniła się po 
pierwszych od ponad 40 lat wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Prezydent 
Joseph Kabila objął funkcję po złoŜeniu przysięgi w grudniu 2006 roku. Po 
początkowych trudnościach zaczął normalizować sytuację wewnętrzną kraju. 
Stosunkowo szybko udało mu się ustabilizować sytuację w zachodnich prowin-
cjach Konga, zdecydowanie gorzej jednak wygląda ona w prowincjach wschod-
nich18. Tutaj nadal wybuchają lokalne konflikty. Działają na tym terenie bardzo 
mocne bojówki FDLR19 (Forces Démocratiques de Libération du Rwanda – 
Demokratyczne Siły Wyzwolenia Rwandy), Mai-Mai funkcjonujące w oparciu 
o nadal przebywających na terytorium Demokratycznej Republiki Konga członków 
plemienia Hutu. Tymczasem Demokratyczna Republika Konga zbliŜa się do 
momentu kolejnych wyborów, zarówno prezydenckich20, jak i parlamentarnych. 
Społeczność międzynarodowa, mając na uwadze swe dotychczasowe doświad-
czenia związane z Kongiem oraz poprzednimi wyborami w 2006 roku, postanowiła 
– ze sporym wyprzedzeniem czasowym – podjąć działania prewencyjne. W ich 
ramach dotychczasowa misja MONUC została przekształcona w misję MONUSCO 

                                                      
17 Organizacja ONZ Misja stabilizacyjna w Demokratycznej Republice Konga, Mandat misyjny, 
http://www.betterworldcampaign.org/un-peacekeeping/missions/democratic-republic-of-congo.html 
[dostęp 17.03.2011]. 
18 Głównie dotyczy to: Północnego i Południowego Kiwi, czyli terenów wzdłuŜ granicy wschodniej 
Demokratycznej Republiki Konga. 
19 To jedno z wielu ugrupowań nadal sponsorowanych przez Rwandę, Ugandę, Sudan i Angolę, 
a ciągle działających na obszarze prowincji wschodnich DRK. Zob. więcej: G. Konopko, Kraj dia-
mentów, złota i krwi, Polska Zbrojna 2011, nr 4. 
20 Kadencja prezydenta to 5 lat. Jeśli dokładnie policzymy, to w 2011 roku muszą odbyć się kolejne 
wybory. 
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(United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of 
the Congo – Misja Stabilizacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demo-
kratycznej Republice Konga). 

Obecna misja ONZ ma dwie oficjalne nazwy: The United Nations Organi-
zation Stabilization Mission in the Democratic of the Congo oraz Mission de 
l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République Démocratique 
du Congo. Ta misja istnieje od 1 lipca 2010 roku. Została ustanowiona rezolucją 
Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1925 i jest kontynuatorką poprzedniej o nazwie 
MONUC. Przez ponad 10 lat funkcjonowania w wyniku kolejnych rezolucji misja 
ewoluowała, zwiększając zakres swego działania i liczebność sił. Na początku 
2010 roku brało w niej udział 17 tys. Ŝołnierzy i 730 obserwatorów wojskowych21, 
około tysiąca obserwatorów policyjnych, 400 pracowników administracji cywilnej22. 
ONZ rocznie przeznacza 1,5 mld USD na funkcjonowanie tego kolosa. Fakt, iŜ jest 
to największa obecnie misja Narodów Zjednoczonych, nie znaczy, Ŝe najlepiej 
zorganizowana. Główną jej bolączką jest gąszcz niejednokrotnie sprzecznych ze 
sobą przepisów23. Ponadto uchwała nr 1896 Rady Bezpieczeństwa z roku 2009 

                                                      
21 Obecnie w ramach grupy obserwatorów wojskowych w DRK przebywa trzech oficerów Wojska 
Polskiego. 
22 Current authorization until 30 June 2011 of 28 May 2010. 
 Strength Initial authorization 

• 22,016 total uniformed personnel  
o 19,815 military personnel 
o 760 military observers 
o 391 police 
o 1,050 personnel of formed police units 

• Appropriate civilian, judiciary and correction component  
 Current strength (31 January 2011) 

• 19,105 total uniformed personnel  
o 17,133 military personnel  
o 743 military observers  
o 1,229 police /including formed units/ 

• 964 international civilian personnel  
• 2,805 local civilian staff  
• 558 United Nations Volunteers  

Note: Statistics for international and local civilians are as of 31 December 2010  
Country contributors -  
Military personel: 
Algeria, Bangladesh, Belgium, Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Burkina Faso, Cameroon, 
Canada, China, Czech Republic, Denmark, Egypt, France, Ghana, Guatemala, India, Indonesia, 
Ireland, Jordan, Kenya, Malawi, Malaysia, Mali, Mongolia, Morocco, Mozambique, Nepal, Niger, 
Nigeria, Norway, Pakistan, Paraguay, Peru, Poland, Romania, Russian Federation, Senegal, Serbia, 
South Africa, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Tanzania, Tunisia, Ukraine, United Kingdom, 
United States, Uruguay, Yemen and Zambia. 
Police personel: 
Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Canada, Central African Republic, Chad, Côte d’Ivoire, 
Egypt, France, Guinea, India, Jordan, Madagascar, Mali, Niger, Nigeria, Romania, Russian Federation, 
Senegal, Sweden, Togo, Turkey, Ukraine and Yemen. Zob. więcej: http://www.un.org/en/peacekeeping/ 
missions/monusco/facts.shtml [dostęp 18.03.2011]. 
23 Por. G. Konopko, op. cit. 
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nadal pozwala na stosowanie embarga na zaopatrzenie rebeliantów w broń i uzbro-
jenie, co daje szansę na zmniejszenie ryzyka prowadzenia działań militarnych na 
obszarze prowincji wschodnich Konga24. Stała obecność sił militarnych w Kongu 
jest gwarantem stabilizacji pokoju, ale i metodą na uspokajanie sytuacji wewnętrz-
nej, szczególnie tej panującej we wschodnich prowincjach. W jakiejś części jest to 
równieŜ zasługą polskich Ŝołnierzy – obserwatorów działających w ramach misji 
MONUSCO. 

Skład ścisłego kierownictwa misją to grupa pięciu osób: Roger Meece (USA) 
– specjalny przedstawiciel sekretarza generalnego ONZ, Leila Zerrougui (Algieria) 
– zastępca specjalnego przedstawiciela sekretarza generalnego, Fidele Sarassoro 
(WybrzeŜe Kości Słoniowej) – zastępca specjalnego przedstawiciela sekretarza 
generalnego, Chander Prakash (Indie) – dowódca Sił Wojskowych Misji, Abdullah 
Wafy (Niger) – dowódca Grupy Obserwatorów Wojskowych25. Kwatera Główna 
misji MONUSCO oraz Centrum Operacyjne mieszczą się w stolicy Demokra-
tycznej Republiki Konga Kinszasie. Zgodnie z zaleceniami i obowiązującymi stan-
dardami czas pracy w Centrum trwa od 8.30 czasu lokalnego do 17.30 z dwu-
godzinną przerwą na lunch. W strefie prowincji wschodnich Konga mieszczą się 
filie misji (Forward Hedquaters MONUSCO) oraz dowództwo kontyngentu 
indyjskiego zwane North Kivu Brigade. Ponadto w tym rejonie zlokalizowane są 
siedziby wielu instytucji ONZ oraz organizacji pozarządowych, które wspierają 
zadania misji MONUSCO. Obserwatorzy w tym rejonie są rozmieszczeni w ramach 
tzw. posterunków, przykładowo moŜe to być: Team Site nr 511. Lokalizacja takich 
posterunków w terenie zaleŜy od aktywności rebeliantów oraz usytuowania 
waŜnych miejsc, np. kopalni diamentów, złota, kobaltu. Team Site’y dzielą się na 
„czerwone”, czyli takie, które są zlokalizowane w najbardziej niebezpiecznych 
miejscach, oraz „zielone” – w większych miejscowościach. Bez względu na rodzaj 
lokalizacji i „kolor” przyznany posterunkowi personel jest „wymieszany” (metoda 
Reinbow Combination – Tęczowa Kombinacja) w taki sposób, by nie było dwóch 
obserwatorów z tego samego kraju. Zatem kaŜdy członek posterunku na co dzień 
mówi innym językiem, wyznaje inną religię i przestrzega innego regulaminu 
wojskowego. Dowodzenie taką grupą jest trudne. Nie wystarczy być Ŝołnierzem. 
Trzeba być dyplomatą! Kiedy z posterunku trzeba wyjechać na patrol, procedura 
przewiduje udział tylko dwóch wojskowych i tłumacza. Co najmniej jeden obser-
wator zawsze zostaje na miejscu w posterunku i zabezpiecza patrol logistycznie. 
Zespół wyjazdowy to przewaŜnie dowódca, kierowca i tłumacz. Funkcję kierowcy 
pełnią wszyscy obserwatorzy. Poruszanie się po terenie patrolowanym bywa nie-
zwykle trudne. Spowodowane to jest brakiem dróg. Dość często obserwatorzy mają 
kontakt ze zdarzeniami juŜ po ich zajściu, bowiem mają one miejsce głównie 

                                                      
24 Zob. więcej: MONUSCO Mandat: http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/monusco/mandate. 
shtml [dostęp 17.03.2011]. 
25 Zob. więcej (w tym biografie): MONUSCO – Kierownictwo, http://www.un.org/en/peacekeeping/ 
missions/monusco/leadership.shtml [dostęp 18.03.2011]. 
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nocami. PrzewaŜnie nie dochodzi do Ŝadnej strzelaniny. Rzezi dokonuje się 
z uŜyciem maczet, zwanych tutaj „cichą śmiercią” 26. 
 
 
 
Podsumowanie 
 
 

Ostatnie 5 lat w Demokratycznej Republice Konga to okres szczególny dla 
tego kraju. To czas prezydentury Josepha Kabili i okres poszukiwania własnej 
drogi rozwoju w nowych warunkach. To okres, który Demokratyczna Republika 
Konga moŜe uznać za wykorzystany dla własnego rozwoju. Wypełniły go 
współpraca z ChRL i ogromne inwestycje. Pierwsze z nich właśnie są kończone. 
Pojawił się dostęp do Internetu oraz zaszły wielkie mentalne zmiany w Ŝyciu 
przeciętnych mieszkańców, głównie miast. PrzecieŜ Kinszasa to ponad ośmio-
milionowe miasto, które wizualnie nie zmieniło się od dziesięcioleci. Przez swoich 
mieszkańców jest nazywane cadavre, épave (trup, wrak). Miasto to skupia w sobie 
skrajności typowe dla całej Afryki. Jego wizerunek tworzą brudne ulice z biegną-
cymi wzdłuŜ nich odkrytymi rowami kanalizacyjnymi. Tymi ściekami płynie 
wszystko, co zostało uwolnione ze stojących nieopodal szarych odrapanych  
i popękanych budynków. Trafiają się tu sklepy prowadzone przez Libijczyków, 
Francuzów, Belgów i Hindusów, a produkty w nich osiągają kosmiczne ceny27.  
Są równieŜ restauracje, sporo pięknych rezydencji i mnóstwo luksusowych aut.  
To jednak kropla bogactwa w morzu wszechstronnej i ciągle potwornej biedy. 
Widok setek bosych brudnych dzieci w poszarpanych ubraniach, Ŝebrzących  
o jedzenie to codzienność28. A to przecieŜ stolica Demokratycznej Republiki 
Konga. Trzeba mieć świadomość, Ŝe zaniedbań i opóźnień z okresu prawie 50 lat 
nie da się nadrobić za jednym zamachem. I to właśnie w tym mieście, w samym 
sercu kinszaskiej biedy moŜna zauwaŜyć ludzi ubranych w łososiowe spodnie, 
jedwabne krawaty, kraciaste szelki, szale i meloniki. Ten obraz nieco szokuje  
i moŜe wywoływać poczucie nierealności, jak gdyby był zawieszony w jakimś 
abstrakcyjnym czasie i przestrzeni. To coś z pogranicza teatru i rzeczywistości. 
„Scenografia” i bohater stoją ze sobą w sprzeczności: tło przeraŜająco martwe, 
człowiek pełen Ŝycia29. Obecnie ten ruch zdobywa dla siebie Demokratyczną 
Republikę Konga, szczególnie jego stolicę Kinszasę. Ruch jest przejawem wyzwa-
nia rzuconego nędzy przez sapeurs, mimo Ŝe symboliczne, nie jest pozbawione 
treści. Ta krzykliwa elegancja jest środkiem pokazującym, Ŝe pośród chaosu moŜna 

                                                      
26 Por. G. Konopko, op. cit.  
27 Kilogram zwykłej kiełbasy czy Ŝółtego twardego sera w przeliczeniu na złotówki kosztuje od 180 
do 200 zł. 
28 Zob. więcej: G. Konopko, op. cit. 
29 Ludzie ci z francuska nazywają się sapeurs i są członkami Societé des Ambianceurs et des 
Personnes Elégantes – Towarzystwo Osób Błyszczących i Eleganckich, SAPE, niemal stuletniego 
ruchu, który przywraca mit francuskiej elegancji. Zob. więcej: Czarni dandysi, Forum 2011, nr 8. 
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Ŝyć normalnie i kolorowo. Jest to swoiste światełko w tunelu. Jeśli dodamy do tego 
pierwsze wybory, te z 2006 roku, zmiany w gospodarce i polityce wewnętrznej 
oraz skuteczne poczynania Misji Obserwacyjnej, która od kilku lat pomaga  
w utrzymaniu spokoju, to widać, Ŝe ta sytuacja daje poczucie zmian i jest zapo-
wiedzią odmiany losu miejscowej ludności. Jest to odczytywane jako swoiste 
wyjście z długiego okresu zamroŜenia politycznego, a organizacje społeczne, 
związki zawodowe i stowarzyszenia zaczynają zabiegać o swoje miejsce w nowej 
ciągle jeszcze tworzącej się rzeczywistości Demokratycznej Republiki Konga. 
Zawsze w takich przypadkach pojawia się pytanie – skoro ktoś zabiega, to czy ma 
do końca wykrystalizowaną własną wizję? Na pewno stare zakorzenione przyzwy-
czajenia, szczególnie klasy rządzącej oraz administracji, mogą być przeszkodą, ale 
pierwszy krok został postawiony, tyle Ŝe tylko w miastach. Trzeba jeszcze popra-
cować nad zmianami mentalnymi ludności wiejskiej, a to naprawdę niezwykle 
trudne wyzwanie, zwłaszcza Ŝe na świecie, w tym równieŜ w Afryce, mamy kryzys 
cen Ŝywności. Cały czas postępuje wywłaszczanie rolnictwa chłopskiego przez 
dyktat rolnictwa kapitalistycznego30.  
 Nadchodzące wybory pewnie będą ochraniane przez siły wojska i policji, 
podobnie jak te w 2006 roku, aby znowu dać szansę demokracji. Jest to bardzo 
waŜne, bowiem z drogi, jaka została juŜ obrana przez Demokratyczną Republikę 
Konga, nie moŜe być odwrotu. Dla nas Polaków jest to o tyle waŜne, Ŝe udział 
naszych Ŝołnierzy teŜ do tych zmian w istotnym stopniu się przyczynił. 
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THE  BLUECOAT  OF  POLISH  ARMY 

AT  THE  DEMOCRATIC  REPUBLIC  OF  CONGO  (2006–2010) 

 
 
Abstract: The Democratic Republic of Congo what to the size the country of Africa. For years 
struggling with unusually difficult internal problems. The time of alternatively by him presidencies 
 in DRK began after Joseph Kabila and assumption. First were crowning of this time from above  
40 years elections in 2006. Elections protected international peaceful strengths under the auspices of 
UN and European Union. The bluecoat of The Polish army also participated within the these 
strengths. 
After 5 years the president Kabili term of office approaches towards the end. The time of new 
elections comes. The international community the formula of the previous years already prepares to 
this undertaking. The mission military MONUSCO since 2010 functions at the Democratic Republic 
of Congo. 
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Olga Filaszkiewicz 
 

BRATNIA  POMOC  POLSKIEJ  MŁODZIEśY  AKADEMICKIEJ 
UNIWERSYTETU  STEFANA  BATOREGO 

W  WILNIE 

Artykuł przedstawia zarys działalności stowarzyszenia Bratnia Pomoc Studentów Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie. Była to organizacja, której zasadniczy cel stanowiło niesienie pomocy 
studentom, szczególnie uboŜszym. Ze względu na liczebność, sięgającą kilku tysięcy członków, Bratnia 
Pomoc była takŜe areną walk o władzę oraz ścierania się poglądów młodzieŜy akademickiej Wilna. 
 
 
 
1. Bratnie pomoce – podstawy działania, cele, struktury 
 
 

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych organizacji studenckich w szkołach 
wyŜszych w Polsce międzywojennej były Bratnie Pomoce, czyli Towarzystwa 
Bratniej Pomocy Studentów określonej uczelni. Były to studenckie organizacje 
samopomocowe, działające w latach 1859–1950. Pierwszy „Bratniak” powstał  
w 1859 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Głównym celem tych organizacji 
było udzielanie pomocy przede wszystkim w dziedzinie ekonomicznej, natomiast 
podstawową formę działania stanowiło udzielanie poŜyczek pienięŜnych i stypen-
diów, organizowanie tanich stołówek, opieki lekarskiej oraz zakwaterowania dla 
studentów. Udzielanie pomocy opierało się na zasadach koleŜeńskich świadczeń 
pod postacią poŜyczek, których zwrot następował po ukończeniu studiów. Celem 
owej pomocy było umoŜliwienie mniej zamoŜnym studentom poprawy ich sytuacji 
społecznej po ukończeniu studiów wyŜszych. Studentom wymagającym natychmias-
towej pomocy materialnej w celu zaspokojenia minimum egzystencji proponowano 
proste prace zarobkowe. Prowadzono takŜe działalność filantropijną, współpraco-
wano z Kołami Przyjaciół Akademika, a od 1934 roku z Towarzystwem Przyjaciół 
MłodzieŜy Akademickiej1. 

Struktura organizacyjna stowarzyszeń nie była złoŜona, szczególnie w ujęciu 
pionowym. NajwaŜniejszym organem było walne zgromadzenie członków, do 
którego zadań naleŜały wybór zarządu oraz wyznaczanie kierunków i form 
działania. Zarząd natomiast stanowił prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik  
i członkowie. Istniały takŜe sąd koleŜeński oraz komisja rewizyjna. Od 1934 roku 

                                                      
1 S. Kulesiński, Bratnia Pomoc Polskiej MłodzieŜy Akademickiej w Wilnie, Alma Mater Vilnensis, 
Wilno 1924, s. 87, z. 2. 
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przestały funkcjonować walne zgromadzenia oraz wprowadzono wybory do 
zarządu przez głosowanie na listy. Oficjalnie organizacje te były apolityczne, ze 
względu jednak na duŜą siłę oddziaływania stanowiły częstokroć arenę walk 
studenckich grup politycznych2, arenę stosunkowo duŜych rozmiarów, bo liczącą 
pod koniec lat 20. XX wieku 27 tys. członków na wszystkich polskich uczelniach3. 
Centrale Bratnich Pomocy z poszczególnych ośrodków akademickich tworzyły 
Ogólnopolski Związek Akademickich Bratnich Pomocy z siedzibą w Warszawie. 
Kierował on między innymi własnymi domami akademickimi, budową nowych 
akademików, sanatoriów i domów wypoczynkowych dla studentów, a takŜe 
organizował wypoczynek letni i zimowy. W 1929 roku Bratnie Pomoce zrzeszały 
blisko 60% wszystkich studiujących4. 

Działalność „Bratniaków” wciąŜ się rozwijała dzięki realizacji zasady zwrot-
ności świadczeń udzielanych przez organizację studentom. Wedle reguły zawartej 
w Deklaracji Ideowej Ogólnopolskiego Związku Bratnich Pomocy MłodzieŜy 
Akademickiej z 1922 roku kapitał rozdzielony między setki potrzebujących  
w czasie studiów akademików nie ginął bezpowrotnie, a był zwracany po ukoń-
czeniu studiów. Istniały trzy podstawowe źródła finansowania pracy stowarzyszenia. 
Pierwsze, wynikające z obowiązku przynaleŜności wszystkich studentów chrześcijan 
do organizacji, za czym stała konieczność wnoszenia składek członkowskich. 
Drugim źródłem była pomoc od starszego społeczeństwa, które, począwszy  
od 1922 roku, zawiązywało Komitety Wojewódzkie Pomocy Polskiej MłodzieŜy 
Akademickiej w celu zbierania funduszy dla „Bratniaków”. Wreszcie środki 
rządowe równieŜ trafiały do kas stowarzyszenia. Ponadto organizacje czerpały 
poŜytki z prowadzonej własnej działalności w postaci imprez doraźnych, subsydiów, 
datków5.  
 
 
 
2. Bratnia Pomoc Polskiej MłodzieŜy Akademickiej 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 
 
 

RównieŜ na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie Bratnia Pomoc 
Polskiej MłodzieŜy Akademickiej była najbardziej masową organizacją studencką. 
Stowarzyszenie powstało w 1919 roku i od początku szczególnie zawzięcie 
walczono o wpływy w „Bratniaku”. Zagadnienia pomocy były bardzo waŜne  
dla bytu studentów, zwłaszcza biedniejszych. Stąd sprawa władz w „Bratniaku”  
nie była im obojętna6. Statut określał, Ŝe Bratnia Pomoc była zrzeszeniem 

                                                      
2 T. Pietrzak, Słownik organizacji młodzieŜowych w Polsce 1918–1970, Warszawa 1971, s. 14-15. 
3 J.K. Czerwiński, Szkoły wyŜsze w Polsce. Ustrój. Organizacja studiów, Warszawa 1930, s. 29. 
4 W. Muszyński, Z dziejów Stronnictwa Narodowego (1928–1947), „Biuletyn IPN", Warszawa 2007, 
nr 8–9, s. 32. 
5 W. Babicki, Bratnia Pomoc Polskiej MłodzieŜy Akademickiej USB w Wilnie, Alma Mater Vilnensis, 
Wilno 1929, s. 152, z. 8. 
  6 T. Krahel, Błogosławiony Henryk Hlebowicz, kapłan-męczennik, Białystok 1999, s. 32. 
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samopomocowym polskiej młodzieŜy akademickiej studiującej na USB w Wilnie, 
zaś jej celem było niesienie pomocy materialnej niezamoŜnym członkom stowarzy-
szenia. W ramach jej działalności zakładano i prowadzono instytucje i przedsię-
biorstwa dla dostarczenia niezamoŜnym członkom pomocy bezpośredniej, udzielano 
pomocy pośredniej w postaci zwrotnych zapomóg pienięŜnych, udzielano poparcia 
przy ubieganiu się o pomoc materialną wobec władz uniwersyteckich, administra-
cyjnych, samorządowych, instytutowych czy społecznych, jak równieŜ prowadzono 
biura pośrednictwa pracy7. 

Jako główny cel wileński „Bratniak” określał zaspokajanie materialnych 
potrzeb studentów, którzy pragnęli uzyskać pełne wykształcenie i wychowanie 
obywatelskie, a których środki finansowe były niewystarczające. Udzielanie pomocy 
opierało się na zasadach koleŜeńskich świadczeń z wykluczeniem filantropii.  
W praktyce oznaczało to konieczność zwrotu poŜyczek po zrealizowaniu celu, na 
jaki zostały przeznaczone, to znaczy po ukończeniu studiów. Zaspokajanie potrzeb 
odbywało się przede wszystkim za pomocą świadczeń w naturze w agendach 
pomocy koleŜeńskiej, prowadzonych przez akademickie organizacje samopomo-
cowe, a więc w domach akademickich i ogniskach, jadłodajniach, bufetach, skład-
nicach, bibliotekach, wydawnictwach, biurach pośrednictwa pracy, kasach chorych 
czy sanatoriach. Agendy pomocy były prowadzone na zasadach samopomocy, 
samowystarczalności i spółdzielczości zbiorowym wysiłkiem młodzieŜy8. Sama 
nazwa stowarzyszenia była kontrowersyjna w zakresie przymiotnika „polskiej”, 
którego obecność w tejŜe nazwie była wielokrotnie dyskutowana. Między innymi 
podczas zebrania w maju 1929 roku zostały postawione dwa wnioski. Jeden został 
zgłoszony przez chrześcijańskie mniejszości narodowe studentów USB i proponował 
w nazwie stowarzyszenia Bratnia Pomoc Polskiej MłodzieŜy Akademickiej 
skreślenie przymiotnika „polskiej”, drugi – Henryka Dembińskiego9 – postulował, 
aby przy nazwie stowarzyszenia zamieścić klauzulę wyjaśniającą, Ŝe przymiotnik 
„polskiej” naleŜy rozumieć nie w znaczeniu narodowym, tylko w znaczeniu 
państwowym, gdyŜ do Bratniej Pomocy mieli prawo naleŜeć równieŜ przedsta-
wiciele chrześcijańskich mniejszości narodowych. Wnioski te wywołały burzliwe 
dyskusje, ale w efekcie końcowym upadły10. 

O pozycji Bratniej Pomocy wśród organizacji akademickich Wilna świadczyła 
przede wszystkim bardzo duŜa liczba studentów zaangaŜowanych w jej działalność. 
PrestiŜu organizacji dodawali jej honorowi członkowie. Byli nimi między innymi 

                                                      
  7 Statut stowarzyszenia Bratnia Pomoc Polskiej MłodzieŜy Akademickiej USB w Wilnie, Lietuvos   
Centrinis Valstyb÷s Archyvas (LCVA), F. 175, ap. 1 IA, b. 579, k. 238–241. 
  8 S. Kulesiński, op. cit., s. 86-87. 
  9 Student Wydziału Prawa USB, prezes „Odrodzenia”, Bratniej Pomocy, potem działacz lewicy 
akademickiej. Szerzej na temat Henryka Dembińskiego i jego działalności w „Odrodzeniu” i „Brat-
niaku” autorka pisze w artykule: O. Filaszkiewicz, Henryk Dembiński i organizacje młodzieŜowe 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1929–1931, [w:] Organizacje młodzieŜowe w XX 
wieku. Struktury, ideologia, działalność, red. P. Tomaszewski, M. Wołos, Toruń 2008, s. 113-128. 
10 Pismo starosty grodzkiego do Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego Wileńskiego 
z  dnia 15 maja 1929 r. dotyczące nadzwyczajnego walnego zebrania Bratniej Pomocy USB, LCVA, 
F. 53, ap. 23, b. 2752, k. 179-180. 
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Józef Piłsudski oraz profesorowie Michał Siedlecki, Józef Ziemacki, Ferdynand 
Ruszczyc i Stanisław Władyczko11. Bratnia Pomoc w Wilnie obejmowała wszyst-
kich studentów poza śydami, którzy posiadali oddzielną organizację samopomo-
cową. Momentami „Bratniak” liczył blisko 2300 studentów. Zarząd administrował 
licznymi agendami – Bursą Męską i Bursą śeńską, Domem Akademickim, 
prowadził stołówkę, Kasę Chorych czy Biuro Pośrednictwa Pracy. Działalność 
była sponsorowana przez subwencje rządowe i społeczne, a takŜe przez składki 
członkowskie12. Organizacja, poza pomocą studentom, zajmowała się równieŜ 
działalnością o charakterze polityczno-kulturalnym. W dokumentach dotyczących 
działalności Bratniej Pomocy w latach 1931/1932 znajduje się wiele pism mówią-
cych o podejmowaniu przez organizację róŜnych przedsięwzięć tego typu13. 
 
 

2.1. Wybory do wileńskiego „Bratniaka” 

 
Co prawda sam „Bratniak” określał się jako organizacja apolityczna, jednak 

kaŜde wybory władz stowarzyszenia były waŜnym wydarzeniem dla studenckich 
organizacji politycznych. Władze były wybierane przez ogół polskich studentów 
danej uczelni w tajnym i powszechnym głosowaniu. NajdłuŜej władza naleŜała do 
MłodzieŜy Wszechpolskiej, jednak nie zniechęcało to pozostałych ugrupowań do 
walki o głosy w czasie kolejnych wyborów. Atmosfera towarzysząca wyborom 
władz „Bratniaka” miała charakter agitacji politycznej, podobnej do wyborów 
władz państwowych. Rywalizacja toczyła się między młodzieŜą narodową a studen-
tami o innych poglądach. Najczęściej pretendenci do objęcia władzy w stowa-
rzyszeniu na czas wyborów grupowali się w co najmniej dwa obozy. Pierwszy to 
młodzieŜ narodowa, w skład którego wchodziły między innymi MłodzieŜ Wszech-
polska, Koło Medyków, Kolo Teologów, Towarzystwo Farmaceutyczne „Lechia”, 
korporacje Polesia, Leonidania, Concordia, Batoria. Drugi to obóz prorządowy, 
który tworzyły Związek Polskiej MłodzieŜy Demokratycznej, Legion Młodych, 
Stowarzyszenie Katolickiej MłodzieŜy Akademickiej „Odrodzenie”, Klub Intelek-
tualistów, niektóre koła naukowe, akademicka druŜyna harcerska, korporacje 
Vilnensia, Cresovia, Piłsudia oraz Myśl Mocarstwowa. Z kolei w drugiej grupie 
często występował podział na trzy podgrupy: tzw. grupę Dembińskiego: „Odro-
dzenie”, Legion Młodych, korporacja Cresovia, Klub Intelektualistów. Drugą 
podgrupę tworzyli: Związek Polskiej MłodzieŜy Demokratycznej, korporacja 

                                                      
11 S. Kulesiński, op. cit., s. 87. 
12 M. Alechno, Akademicka MłodzieŜ Ludowa na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie, [w:]  
Akademicka młodzieŜ ludowa w II Rzeczypospolitej, relacje, materiały, źródła, red. S. Malawski, 
Warszawa 1974, s. 279. 
13 Przykładem inicjatyw Bratniej Pomocy były: Prośba do Rektora o udostępnienie sali na wiec 
ogólnoakademicki w sprawie podwyŜki opłat akademickich w dniu 30 maja 1931 roku (potem 
przeniesiony na 6 czerwca), czy teŜ Pismo do Rektora z 16 października 1931 roku o pozwolenie na 
odbycie inauguracyjnego „Czwartku Akademickiego” w Sali Śniadeckich w dniu 22 października 
1931 roku, LCVA, F. 175, ap. 1 IA, b. 579, k. 604. 
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Vilnensia, druŜyna harcerska, koła naukowe, zaś trzecią – Myśl Mocarstwowa oraz 
korporacja Piłsudia14. Oczywiście występowały przemieszczenia w ramach tych 
podstawowych bloków, jednakŜe niezmienna była tendencja kandydowania bloku 
narodowego, który najczęściej utrzymywał władzę w „Bratniaku”, oraz bloku 
opozycyjnego. Organizacje z drugiej grupy, w szczególności sympatyzujące  
z grupą Dembińskiego, tworzyły blok wyborczy NiezamoŜnej MłodzieŜy Akade-
mickiej w Wilnie. Odezwa wyborcza owego bloku głosiła: „Na równi z prole-
tariatem kryzysem została dotknięta inteligencja pracująca. Bezrobocie wśród 
inteligencji rośnie. Kryzys dotknął i akademików, którzy teraz klepią biedę, a po 
skończeniu uczelni teŜ będą bezrobotni. PołoŜenie radykalizującej się młodzieŜy 
akademickiej jest trudne. Przed nami wybory do «Bratniaka», powinny być one 
mobilizacją wszystkich niezamoŜnych akademików do walki o swój byt, do walki 
o prawo do nauki. Walczymy przeciw podwyŜszaniu opłat, o prawo do organi-
zowania się, racjonalne gospodarowanie groszem akademickim, tanie obiady  
i mieszkanie, kolonie, wypoczynek dla niezamoŜnych, Ŝycie kulturalne w Bratniej 
Pomocy, bibliotekę, czytelnię, świetlicę w ognisku. Ogólnie walczymy o poli-
tyczne, ekonomiczne i kulturalne interesy niezamoŜnego akademika. Endecja  
i sanacja doprowadziły do wprowadzenia podwyŜki opłat, nowej ustawy. Energie 
mas akademickich starały się wyładować, odwrócić uwagę od tego, co w ich 
interesy godzi. Z «Bratniaka» zrobiły aparat współpracujący z faszyzmem. My 
będziemy prowadzić walkę o klasowe interesy niezamoŜnego akademika. Łączymy 
się z walczącym o wyzwolenie proletariatem całego świata”15. 

W okresie wyborów władz stowarzyszenia odnotowywano znaczne oŜywienie 
wśród młodzieŜy. W zebraniach brały udział całe rzesze studentów, np. 9 maja 
1929 roku zebrało się 900 studentów. Do zarządu wybrano przedstawicieli bloku 
gospodarczego, kierowanego przez MłodzieŜ Wszechpolską, z Władysławem 
Babickim – dotychczasowym prezesem – na czele16. Na innym z zebrań wybor-
czych, 13 marca 1932 roku, obecnych było aŜ 1443 studentów17, zaś plakaty 
wyborcze przypominały, Ŝe obowiązkiem kaŜdego studenta była przynaleŜność do 
„Bratniaka”18. 

Zdecydowanie najczęściej władzę w organizacji sprawowała MłodzieŜ Wszech-
polska wraz ze zgrupowanymi z nią organizacjami. Zdarzały się jednak lata, kiedy 
młodzieŜ narodowa była zmuszona oddać przewodnictwo w wileńskim „Brat-
niaku” w inne ręce. Taka sytuacja miała miejsce między innymi pod koniec lat 20., 
kiedy znaczny wpływ na działalność tej organizacji miał Henryk Dembiński. Środo-
wisko uniwersyteckie przed wyborami do zarządu Bratniej Pomocy w 1929 roku 

                                                      
14 Pismo starosty grodzkiego do Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego Wileńskiego z dnia 
9 lutego 1932 r., Bratnia pomoc – informacje, LCVA, F. 175, ap.1 IA, b. 579, k. 75. 
15 Odezwa wyborcza bloku wyborczego NiezamoŜnej MłodzieŜy Akademickiej, Wilno, marzec 1934 r., 
LCVA, F. 175, ap. IA, b. 615, k. 79. 
16 Pismo starosty grodzkiego do Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego Wileńskiego z dnia 
15 maja 1929..., k. 179-180. 
17 Pismo komendanta Policji Państwowej miasta Wilna, Wydział śledczy w Wilnie, Bratnia Pomoc, 
wybory zarządu, Wilno 13 marca 1932 r., LCVA, F. 53, ap. 23, b. 2752, k. 72. 
18 Plakat Bratniej Pomocy w Wilnie, Wilno 1932, LCVA, F. 175, ap. IA, b. 616, k. 18. 
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było zdania, Ŝe w ówczesnej rzeczywistości – chodziło o niejasną sytuację 
finansową stowarzyszenia – trudno było określić, kto odniesie zwycięstwo w wybo-
rach, jednak doświadczenie wyborów poprzednich pozwalało przypuszczać,  
Ŝe MłodzieŜ Wszechpolska moŜe nie być w stanie utrzymać swego stanowiska  
w Bratniej Pomocy i ustąpić na rzecz „Odrodzenia” i zblokowanych z nim organi-
zacji akademickich. Największe szanse na objęcie stanowiska prezesa Bratniej 
Pomocy miał bardzo popularny na gruncie akademickim Henryk Dembiński19.  

Dembiński w swoich wystąpieniach zarzucał wyborom do „Bratniaka” brak 
fachowości, opieranie się jedynie na kryterium przynaleŜności politycznej kandy-
datów. Opowiadał się za zniesieniem walnych zebrań, ulepszeniem kontaktu 
zarządu z członkami20. Hasła przez niego głoszone spotkały się z pozytywnym 
odzewem – w wyniku głosowania został obrany prezesem Bratniej Pomocy. 
Problemem okazał się wiek Dembińskiego, z powodu jego niepełnoletniości Senat 
USB uniewaŜnił przeprowadzone wybory i wyznaczył nowe. PoniewaŜ jednak  
z listy narodowej weszli do zarządu równieŜ niepełnoletni akademicy, Senat 
uczelni ponownie uniewaŜnił wybory, powierzając pełnienie funkcji zarządu 
studentom spełniającym wymogi formalne, a reprezentującym młodzieŜ narodową. 
W rezultacie w zarządzie Bratniej Pomocy decydujący wpływ utrzymała MłodzieŜ 
Wszechpolska21. 

Pomimo uniewaŜnienia wyboru Henryka Dembińskiego na prezesa sprawa 
wywołała duŜy odzew. Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzy-
szenia Bratnia Pomoc zwróciło się do rektora oraz Senatu USB z zaŜaleniem  
w sprawie uniewaŜnienia wyborów. Została w nim zawarta informacja, Ŝe walne 
zgromadzenie uchwaliło wniosek o desygnację na stanowisko prezesa stowarzy-
szenia od dnia 31 lipca 1929 roku Henryka Dembińskiego, kiedy to osiągnie on 
pełnoletniość. Związane z tym było przekazanie do tego czasu pełnienia obowiązków 
prezesa wiceprezesowi ogólnemu. Przez desygnację rozumiany był wybór z termi-
nem odraczającym, formalnie więc prezesem miał być wiceprezes ogólny Zygmunt 
Kowalski, który odpowiadał wszystkim wymogom formalnym i do dnia 31 lipca 
1929 roku miał ponosić wszelkie skutki cywilnoprawne w granicach statutu za akty 
prawne i działalność stowarzyszenia. Potrzeba zastosowania takiego rozwiązania 
była tłumaczona koniecznością Ŝyciową oraz brakiem przepisu w statucie, który 
wymaga natychmiastowego objęcia urzędowania przez nowo obrane władze22. 

O wadze problemu świadczyło takŜe pismo Ministra Wyznań Religijnych  
i Oświecenia Publicznego, Kazimierza Świtalskiego z 4 kwietnia 1929 roku do 

                                                      
19 Bratnia Pomoc Polskiej MłodzieŜy Akademickiej, sprawozdanie, LCVA, F. 53 ap. 23 b. 2752, 
k. 164-165. 
20 H. Dembiński, O konstytucję Rzeczpospolitej Wileńskiej, Słowo, nr 30 z 6 lutego 1930, s. 3 oraz H. 
Dembiński, Dlaczego trzeba reorganizować, Słowo, nr 48 z 27 lutego 1930, s. 3 oraz dokończenie 
Słowo, nr 54 z 6 marca 1930, s. 3. 
21 O. Filaszkiewicz, op. cit., s. 122. 
22 Bratnia Pomoc, zaŜalenie w sprawie uniewaŜnienia wyborów do zarządu stowarzyszenia przez kura-
tora p. prof. dr. Komarnickiego, złoŜone przez Prezydium Walnego Zgromadzenia członków Stowa-
rzyszenia Bratnia Pomoc Polskiej MłodzieŜy Akademickiej USB na ręce rektora oraz senatu w dniu 
14 marca 1929 roku, LCVA, F. 175, ap. 1 IA, b. 579, k. 403-406. 



O. Filaszkiewicz, Bratnia Pomoc Polskiej MłodzieŜy Akademickiej... 187 

 

rektora USB o treści: „Z głosów prasy dowiedziałem się, Ŝe uchwały odbytego 
dnia 12 marca bieŜącego roku walnego zebrania członków stowarzyszenia Bratnia 
Pomoc Polskiej MłodzieŜy Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego zostały 
przez opiekuna tegoŜ stowarzyszenia uznane w następstwie za niewaŜne. Nieznane 
mi są powody tego zarządzenia, zatwierdzonego przez władze akademickie 
uniwersytetu, a wzgląd, Ŝe na przewodniczącego stowarzyszenia desygnowano 
osobę niepełnoletnią, nie wydaje mi się być wystarczającym, zwłaszcza, Ŝe  
i w skład poprzedniego zarządu wchodzić miały osoby niepełnoletnie. PoniewaŜ 
tego typu interpretacja paragrafu 21 statutu stowarzyszenia moŜe stwarzać pozory 
stronnego traktowania kwestii dokonanych wyborów, proszę magnificencję  
o szczegółowe sprawozdanie w tym względzie” 23. 

W odpowiedzi na zaŜalenie w sprawie uniewaŜnienia wyborów rektor  
w piśmie z 19 marca 1929 roku zaznaczył, Ŝe Senat USB uznał za niewaŜne 
wybory wszystkich władz Bratniej Pomocy dokonane przez walne zgromadzenie  
w dniach 12–13 marca 1929 roku, powołując się między innymi na brak wyjątków 
od zasady przyznania prawa wybieralności tylko osobom pełnoletnim, jak równieŜ 
brak moŜliwości wyboru z terminem odraczającym i tymczasowej desygnacji 24. 

UniewaŜnienie wyborów oraz odrzucenie przez senat zaŜalenia spotkało się  
z Ŝywą reakcją ze strony innych organizacji studenckich. Wystąpiły one z oficjal-
nymi pismami do rektora uniwersytetu, wyraŜając swoją dezaprobatę dla podjętych 
decyzji, krytykę postępowania kuratora stowarzyszenia, jak równieŜ Ŝal z powodu 
„bezcelowych wysiłków, podjętych w imię oddania kierownictwa Bratniej Pomocy 
w ręce tych, którzy ofiarną pracę stawiają ponad wszelkie partyjne hasła i cele”25. 

W 1929 roku miało miejsce znaczące wydarzenie w wileńskim „Bratniaku” – 
dziesięciolecie jego działalności. Uroczystości upłynęły pod hasłem gloryfiko-
wania zasług MłodzieŜy Wszechpolskiej dla osiągnięć organizacji. Pisano: „Biorąc 
pod uwagę, Ŝe od kilku lat Bratnia Pomoc w Wilnie jest opanowana i prowadzona 
przez MłodzieŜ Wszechpolską, okoliczności, iŜ niektórzy mówcy (przedstawiciele 
innych uniwersytetów) podnosili zasługi tego odłamu młodzieŜy akademickiej  
w pracy na terenie Bratniej Pomocy i wyraŜali przeświadczenie, iŜ Bratnia Pomoc 
w Wilnie zachowa charakter narodowy i nadal pod tym względem nie będzie się 
róŜniła od Bratnich Pomocy w innych środowiskach akademickich, jak równieŜ 
fakt nadania profesorowi Komarnickiemu, który jest czołowym działaczem Stron-
                                                      
23 Pismo Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 4 kwietnia 1929 roku do rektora 
USB, LCVA, F. 175, ap. 1 IA, b. 579, k. 421. 
24 Bratnia Pomoc, odpis pisma rektora Cz. Falkowskiego, z dnia 19 marca 1929 r. do Prezydium Wal-
nego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Bratnia Pomoc, LCVA, F. 175, ap. 1 IA, b. 579, 
k. 455-457. 
25 Pisma o identycznej treści zostały przedstawione przez wiele organizacji studenckich, były to między 
innymi: Akademicki Klub Włóczęgów, młodzieŜ akademicka zgrupowana w Cechu św. Łukasza 
w Wilnie (Stowarzyszenie Studentów Wydziału Sztuk Pięknych USB, Malarzy, Rzeźbiarzy, Grafików), 
Stowarzyszenie MłodzieŜy Akademickiej „Odrodzenie”, młodzieŜ akademicka zgrupowana w stowa-
rzyszeniu Polska Akademicka MłodzieŜ Ludowa w Wilnie, młodzieŜ akademicka zgrupowana  
w stowarzyszeniu Związek NiezaleŜnej MłodzieŜy Socjalistycznej, młodzieŜ akademicka zgrupo-
wana w Kole Słuchaczy Wydziału Sztuk Pięknych, młodzieŜ akademicka zgrupowana w Związku 
Polskiej MłodzieŜy Demokratycznej USB w Wilnie, LCVA, F.175, ap. 1 IA, b. 579, k. 410-416. 
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nictwa Narodowego, dyplomu członka honorowego Bratniej Pomocy, nie mogą 
być uwaŜane za demonstrację polityczną. Z drugiej strony stwierdzić naleŜy, iŜ 
dzięki przypadającym uroczystościom jubileuszowym na czas rządów MłodzieŜy 
Wszechpolskiej w Bratniej Pomocy, stanowisko MłodzieŜy Wszechpolskiej na 
terenie Bratniej Pomocy uległo wzmocnieniu”26. 

Nie stanowił więc zaskoczenia fakt, Ŝe wybory w lutym 1930 roku wygrała 
MłodzieŜ Wszechpolska27. Wynik wyborów wykazał dobitnie, Ŝe na terenie USB 
dominujące wpływy znów posiadali narodowcy, którym udało się zwycięŜyć 
„Odrodzenie”, popierane przez młodzieŜ demokratyczną i socjalistyczną. Podczas 
tych wyborów znamienny był natomiast fakt wystąpienia po raz pierwszy na 
szerszym terenie USB zorganizowanej grupy komunistów. Doszło do zorganizo-
wanego wystąpienia młodzieŜy komunizującej w liczbie trzydziestu kilku osób  
z wnioskiem o wstawienie do porządku spotkania sprawy opłat akademickich. 
Reprezentowali oni Związek NiezaleŜnej MłodzieŜy Socjalistycznej „Płomień”,  
a powoływali się na „ogół niezamoŜnej młodzieŜy USB”. Wystąpienie było inter-
pretowane jako mające na celu wyłącznie reklamę grupy28. 

Trudna sytuacja w Bratniej Pomocy zaistniała na przełomie 1930 i 1931 roku, 
kiedy doszło do naduŜyć finansowych ze strony władz zarządu29. Spowodowało to 
zmniejszenie zaufania do młodzieŜy narodowej, która wówczas kierowała „Brat-
niakiem”. 

W atmosferze podekscytowania niejasną sytuacją finansową i naduŜyciami  
ze strony studentów stojących na czele Bratniej Pomocy odbyły się wybory  
w 1931 roku. Ponownie przystąpił do nich Dembiński, a jego koncepcja reform 
została poparta między innymi przez „Odrodzenie”, Koło Prawników, Przyrod-
ników, Polonistów, Cech św. Łukasza. Henryk Dembiński startował z listy kół 
naukowych, której reprezentanci w swej odezwie pisali: „Koła naukowe idą do 
wyboru władz Bratniej Pomocy. Lecz nie tylko po to, aby dać do zarządu ludzi 
wypróbowanych w pracy kół naukowych. Stawiają swój autorytet, bowiem chcą 
usprawnić działanie agend samopomocowych i umoŜliwi ć szerokiemu ogółowi 
akademickiemu pełniejsze i dokładniejsze korzystanie z samopomocy akade-
mickiej”. NajwaŜniejsze tezy odezwy stanowiło wyegzekwowanie zaległości od 
dłuŜników  stowarzyszenia  oraz  zwiększenie  funduszu  poŜyczkowego,  ulepszenie  

                                                      
26 Pismo starosty grodzkiego do Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego Wileńskiego z 24 
grudnia 1929 roku, dotyczące 10-lecia Bratniej Pomocy Polskiej MłodzieŜy Akademickiej, LCVA, 
F. 53, ap. 23, b. 2752, k. 172-173. 
27 Podczas wyborów zostały przedstawione trzy kandydatury: Marek Litwiński z bloku pracy samo-
pomocowej (Wszechpolacy i sympatycy), Bernard Rusiecki („Odrodzenie”), zaś ugrupowania komu-
nizujące wysunęły kandydaturę studenta Stefana Kuczyńskiego. Wybory wygrał Litwiński 315 głosami. 
28 Pismo starosty grodzkiego do Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego Wileńskiego z dnia 
12 lutego 1930 r., dotyczące walnego zebrania BP USB w Wilnie, LCVA, F. 53, ap. 23, b. 2752, 
k. 166-167.  
29 Pismo sędziego śledczego 1-go okręgu m. Wilna z dnia 3 lutego 1931 r. do magnificencji rektora 
powiadamiające o wszczęciu śledztwa przeciwko Ryszardowi Puchalskiemu i Michałowi Czerewko 
oskarŜonym z art. 51, 578 i 452 kk. (o naduŜycia w okresie pełnienia funkcji w zarządzie Bratniej 
Pomocy), LCVA, F. 175, ap. IA, b. 579, k. 654. 
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organizacji pośrednictwa pracy, walka z gruźlicą oraz oparcie gospodarki samo-
pomocowej na zdrowych zasadach kontroli i nadzoru przez stworzenie Rady 
Nadzorczej30. Natomiast na plakacie wyborczym koła naukowe gwarantowały 
fachowość oraz zwalczenie partyjności w „Bratniaku”31. 

W związku z ujawnieniem naduŜyć finansowych w zarządzie Bratniej Pomocy 
walne zgromadzenie wyborcze wywołało duŜe zainteresowanie i wpłynęło na 
wysoką frekwencję studentów32. Przewodniczącym zebrania został wybrany Jerzy 
Wiszniewski, zaś do zarządu wysunięto trzy listy kandydatów: pierwsza – lista 
zrzeszania kół naukowych, druga – lista koalicyjnego bloku reform samopomo-
cowych (młodzieŜ narodowa) oraz trzecia – lista obrony interesów niezamoŜnej 
młodzieŜy akademickiej (młodzieŜ socjalistyczna i ludowa). W wyniku wyborów 
prezesem został Henryk Dembiński33. 

Pomimo trudnej sytuacji finansowej Bratniej Pomocy w momencie obejmo-
wania prezesury przez Henryka Dembińskiego sprawozdanie z działalności zarządu 
stowarzyszenia za rok 1931/1932 wykazywało znaczną poprawę funkcjonowania 
organizacji. Dokument ten określał działalność stowarzyszenia jako zaczątek samo-
rządu akademickiego, mającego na celu sprawowanie pieczy nad planowanym  
i systematycznym zaspokajaniem potrzeb gospodarczych i kulturalnych ogółu 
swych członków34. 
 
 
2.2. Działalność Bratniej Pomocy USB 
 

Działalność „Bratniaka” w Wilnie nie ograniczała się tylko do pomocy 
studentom. Przejawem aktywności o charakterze politycznym było zorganizowanie 
wiecu demonstracyjnego przeciw represjom antypolskim na Łotwie35. Innym 
istotnym zagadnieniem świadczącym o zmianach wprowadzanych w funkcjono-
waniu stowarzyszenia było równieŜ opracowanie Regulaminu świadczeń samo-
pomocowych Stowarzyszenia Bratniej Pomocy Polskiej MłodzieŜy Akademickiej 
USB w Wilnie, w którym pisano: „Oddajemy drukiem odbitą, pierwszą w Polsce 
próbę kodeksu świadczeń samopomocowych. Jak konstytucja i ustawodawstwo 
konieczne są w praworządnym państwie, by ograniczyć samowolę administracji  

                                                      
30 Bratnia Pomoc Polskiej MłodzieŜy Akademickiej, odezwa wyborcza kół naukowych z dnia 21 lutego 
1931 r., LCVA, F. 53, ap. 23, b. 2752, k. 147. 
31 Plakat listy kół naukowych, wybory do Bratniaka, Wilno, marzec 1931, LCVA, F. 175, ap. IA, 
b. 615, k. 23. 
32 W zebraniu wzięło udział około 1200 studentów. 
33 Pismo do wojewody wileńskiego, dotyczące walnego zebrania stowarzyszenia Bratnia Pomoc Polskiej 
MłodzieŜy Akademickiej USB, Wilno 28 lutego 1931, LCVA, F. 53, ap. 23, b. 2752, k. 156. 
34 Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Polskiej MłodzieŜy Akademickiej USB w Wilnie, sprawozdanie z dzia-
łalności zarządu stowarzyszenia za rok 1931/1932, Wilno 1932, LCVA, F. 175, ap. 1 IA, b. 543, 
k. 33-81. 
35 Prośba zarządu Bratniej Pomocy z dnia 6 października 1931 r., skierowana do starostwa grodz-
kiego o zezwolenie na odbycie wiecu demonstracyjnego przeciw represjom antypolskim na Łotwie, 
dnia 7 października 1931 r. w Sali teatru Lutnia. LCVA, F. 175, ap. IA, b. 579, k. 124. Przemawiać 
mieli: senator dziekan Rydzewski, redaktor  S. Mackiewicz, H. Dembiński. 
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i określić ścisłe prawa i obowiązki obywateli oraz ujednostajnić i znormalizować 
działalność organów administracji państwowej, tak w samorządzie akademickim 
elementarnym postulatem praworządności i racjonalnej gospodarki jest uregulo-
wanie zasad, na jakich się udziela świadczeń samopomocowych, form i rodzajów 
ich oraz tryb postępowania przy ubieganiu się o nie. W zrozumieniu powyŜszego, 
zarząd opracował regulamin ogólny świadczeń samopomocowych, regulamin 
pomocy Ŝywnościowej, regulamin pomocy zdrowotnej, regulamin akademickiej 
kasy chorych przy Bratniej Pomocy, regulamin poŜyczek krótkoterminowych, 
regulamin opiniowania podań, regulamin domu akademickiego i regulamin korzys-
tania z biblioteki Bratniej Pomocy”36.  

Po okresie sprawowania prezesury przez Dembińskiego „Bratniak” powrócił 
w ręce młodzieŜy narodowej. Jego popularność w ciągu kolejnych lat była duŜa, aŜ 
do 1938 roku, kiedy zniesiono przymus naleŜenia do Bratniej Pomocy, w rezultacie 
czego zapisywali się do niej tylko studenci potrzebujący pomocy. Pojawiły się 
problemy finansowe spowodowane zmniejszeniem dotacji Towarzystwa Przyjaciół 
MłodzieŜy Akademickiej oraz znaczącym spadkiem kwot pochodzących ze składek 
członkowskich. Liczebność organizacji równieŜ znacznie spadła i wynosiła w listo-
padzie 1938 roku tylko 495 studentów37. 

Działalność „Bratniaka” z załoŜenia była skupiona na udzielaniu pomocy 
niezamoŜnym studentom. Ze względu jednak na liczbę członków sięgającą kilku 
tysięcy stał się on płaszczyzną walki o wpływy młodzieŜy reprezentującej róŜne 
obozy i ugrupowania. Coroczne wybory do Bratniej Pomocy stanowiły czas 
oŜywionych działań w ramach poszczególnych stowarzyszeń usiłujących dostać  
się do władzy w Bratniej Pomocy, tradycyjnie sprawowanej przez MłodzieŜ 
Wszechpolską. Jednak właśnie owo dobre „gospodarzenie” w „Bratniaku” stano-
wiło często czynnik, który przyciągał młodzieŜ do tego, a nie innego ugrupowania. 
Specyficzna rola Bratnich Pomocy na wyŜszych uczelniach polegała na tym,  
Ŝe były one teoretycznie organizacjami świadczącymi pomoc studentom, a w rzeczy-
wistości stanowiły forum, na którym zdobywali popularność kolejni działacze 
poszczególnych ugrupowań, później ich niekwestionowani przywódcy. 
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BROTHERLY  AID  OF  POLISH  ACADEMIC 

YOUTH  AT  STEFAN  BATORY  UNIVERSITY  IN  VILNUS 

 
 
Abstract: The article outlines the activity of Brotherly Aid of Polish Academic Youth at Stefan Batory 
University in Vilnus. It was an organization whose fundamental aim was to provide help to students, 
especially to poorer ones. Since the organization gathered as many as several thousand members, 
Brotherly Aid was also an arena of struggle for power and a place where the academic youth of 
Vilnus could band words. 
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Recenzja ksiąŜki: Tomasz StęŜała, Elbing 1945, t. I:  Odnalezione wspomnienia, 
Wydawnictwo Erica, Warszawa 2010, ss. 355. Tomasz StęŜała, Elbing 1945, 
t. II: Pierwyj Gorod, Wydawnictwo Erica, Warszawa 2011, ss. 468 
 
 

Koniec 1944 roku Prusy Wschodnie. Nadciąga sowiecka ofensywa. Dzieje 
historii Elbląga zostały przedstawione na podstawie relacji ówczesnych miesz-
kańców, urywków ich listów, notatek i dokumentów. To naprawdę coś wstrząsa-
jącego. Poznajemy przeŜycia mieszkańców, losy niemieckich obrońców oraz 
Ŝołnierzy Armii Czerwonej. To ich oczyma śledzimy kulisty tamtych niezwykle 
tragicznych walk. Poznajemy drobiazgowe kalendarium agonii duŜego ośrodka 
miejskiego. 

Elbląg jest jednym z nielicznych miast naszego kraju, które posiada prze-
bogatą literaturę na temat własnej historii. Władze miasta od wielu lat podejmują 
starania, aby z tą historią dotrzeć do mieszkańców. PrzecieŜ to dzięki miejskiemu 
mecenatowi powstała większość tych opracowań. Nasza miejska ksiąŜnica dyspo-
nuje i umoŜliwia wszystkim zainteresowanym dostęp do publikacji poświęconych 
Elblągowi. Mimo tego elbląŜanie co roku na przełomie stycznia i lutego uczest-
niczą w swoistym „chocholim tańcu”, zawzięcie dyskutując, czy w lutym 1945 
roku miasto zostało wyzwolone, czy tylko zdobyte. Niczym studenci fakultetu 
historycznego prowadzą niekończące się dyskusje. Jeśli do tego nurtu dodamy 
ogólnomiejską debatę internetową na temat komtura zakonu krzyŜackiego, 
uznawanego za załoŜyciela warowni krzyŜackiej, która dała początek miastu 
Elbląg, to mamy pełny obraz wiedzy na temat świadomości historycznej miesz-
kańców. 

W ten nurt doskonale „wstrzelił” się autor Tomasz StęŜała, bowiem poszedł 
nieco inną drogą. Nie stworzył opracowania naukowego, tylko wykorzystał pomysł 
na powieść, której fabułę oparł na faktach i dokumentach. Niczym przedziwny 
obrazek poskładany z puzzli, tym razem z wydarzeń, które miały miejsce i są 
udokumentowane, skonstruował swą jakŜe dramatyczną powieść. Ten zabieg 
spowodował, Ŝe to, co odstrasza czytelnika przed sięgnięciem po opracowanie 
naukowe, w przypadku jego powieści nie występuje. Czytelnik śledzi losy 
mieszkańców wojskowych. Nie zwraca uwagi na fakt, Ŝe wielokrotnie są to postaci 
historyczne, autentyczne. Niejako przy okazji, czytając powieść, wchodzi w sam 
środek wydarzeń oraz śledzi precyzyjne kalendarium agonii miasta. Jest to waŜne  
o tyle, Ŝe tak naprawdę bohaterem powieści Tomasza StęŜały jest miasto. Takie 
postrzeganie historii przedstawia go jako dzisiejszego mieszkańca Elbląga, który 
doskonale zdaje sobie sprawę z tego, gdzie przyszło mu mieszkać i z jaką historią 
musi się zmierzyć. Tak zawsze jest w przypadku miejsc z pogranicza, w których 
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miesza się ze sobą wiele kultur, doświadczeń i gdzie spotykają się ludzie – wieczni 
wędrowcy.  

Tomasz StęŜała wywodzi się z takiej właśnie wędrującej, ale bardzo zacnej 
rodziny. Jego ojciec przed laty pracował w szkolnictwie i uczył wielu elbląŜan 
języka polskiego. Matka zaś jest córką niezwykle szanowanego w naszym mieście 
gen. Nieczuja-Ostrowskiego. To zapewne nie jest najwaŜniejsze, ale świadczy 
doskonale, w jakim otoczeniu, w jakim klimacie wyrastał młody Tomek. Trzeba 
pamiętać, Ŝe wnuki zawsze są oczkiem w głowie dziadków. To dziadkowie mogą 
im poświęcić znacznie więcej czasu niŜ rodzice. Zapewne przeszłość dziadka, jego 
dokonania z okresu konspiracji i uczestnictwa w zbrojnym ruchu oporu podczas II 
wojny światowej, walkach z Niemcami oraz dowodzenie oddziałem AK na 
południu Polski, później zaś gehenna powojennego ścierania się z rzeczywistością 
oraz tworzenie podwali nowoczesnej gospodarki na ziemiach wokół Elbląga 
musiały zostawić znaczący i trwały ślad w umyśle młodego chłopca. Ta przeszłość 
i atmosfera, którą doskonale pamięta ze swego dzieciństwa, teraz jest do 
odnalezienia na kartach jego ksiąŜki. 
 

 
 

Muszę przyznać, Ŝe jestem pod wraŜeniem tej lektury. Dziś wiem na pewno, 
Ŝe Elbląg oraz elbląŜanie doczekali się autora znającego świetnie problematykę, 
który ich jeszcze nie raz zadziwi. śyczę mu tego z całego serca. 
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Po lekturze powieści odniosłem wraŜenie, Ŝe Autor bardzo mocno pochyla 
głowę nad losem niemieckich mieszkańców zdobywanego Elbląga. Doskonale to 
rozumiem, choć w tej materii mam nieco odmienne zdanie. Być moŜe dzielą nas 
doświadczenia i róŜnica wieku, ale stanowczo twierdzę, Ŝe ten, kto bierze udział, 
nawet wbrew swojej woli, w wojnie, musi zawsze pamiętać o polskim przysłowiu: 
„Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę”. Ponadto wojna od zawsze rządzi się swoimi 
prawami. Nigdy tak nie jest, Ŝe jedna strona konfliktu jest niezwykle kulturalna  
i szarmancka, a zła tylko ta druga. Zawsze na efekt końcowy, niemal po równo, 
pracują obie. Na ulicach Elbląga ścierali się w śmiertelnym boju zwykli ludzie, 
którzy mogli mieć bardzo jednostronne doświadczenia wynikające ze swych dotych-
czasowych, głównie wojennych oraz propagandowych kontaktów z Niemcami. 
Wojna zawsze jest synonimem zdziczenia obyczajów, stąd gwałty, odczłowie-
czenie i wiele innych patologii. Niezwykle łatwo dziś z perspektywy lat oceniać 
tamte zachowania i jeśli jeszcze dołoŜymy trochę własnych emocji i niekoniecznie 
obiektywizmu, to bywa róŜnie. śeby obecnie dojść do konsensusu, trzeba umieć 
przyznać się do swoich błędów, umieć przepraszać za nie i wyciągać wnioski.  
Ta ekspiacja to wiele lat cięŜkiej pracy. Przed nami teŜ nadal stoi takie wyzwanie. 

Powieść Tomasza StęŜały jest doskonałą lekturą dla studentów, szczególnie 
tych, którzy do Elbląga przyjechali na studia i bardzo niewiele wiedzą na temat 
współczesnej historii miasta, w którym przyjdzie im spędzić kilka lat swego 
młodego Ŝycia. Lektura obu tomów da im ciekawie podaną historię z okresu II 
wojny światowej. PrzybliŜy tamte wydarzenia i będzie punktem wyjścia do innego 
spojrzenia na miasto, w którym mieszkają, uczą się, znajdują swe fascynacje, 
swych partnerów – rozpoczynają swe dorosłe Ŝycie. 

Myślę, Ŝe osoby sięgające po powieść Tomasza StęŜały mają szansę to 
zrozumieć i z pokorą próbować tworzyć nową rzeczywistość, w której będzie 
moŜna rozmawiać o tamtych wydarzeniach bez emocji, ścierając się tylko na 
argumenty, nie zapominając o wzajemnym szacunku oraz pamiętając o dawnych 
mieszkańcach Elbląga. Zróbmy to dla następnych pokoleń, aby juŜ nigdy nie miały 
okazji do przeŜywania podobnych okropieństw. 
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Recenzja ksiąŜki: Marcin Chełminiak, Obwód Kaliningradzki FR w Europie. 
Rosyjska enklawa w międzynarodowym ładzie politycznym, Dom Wydawniczy 
Duet, Toruń 2009, ss. 311 
 
 

Powołany do istnienia w wyniku ustaleń Jałtańsko-Poczdamskich Obwód 
Kaliningradzki do przełomu lat 80. i 90. XX wieku nie odgrywał istotnej roli  
w ładzie międzynarodowym. Był on terenem stacjonowania wojsk i floty 
radzieckiej, całkowicie zamkniętym dla wpływów zewnętrznych, a wjazd na jego 
terytoruim podlegał surowej reglamentacji. Rozpad ZSRR zmienił status Obwodu, 
stał się on eksterytorialną częścią Federacji Rosyjskiej, odseparowaną od terenu 
państwa rosyjskiego przez Polskę i Litwę. RóŜne podmioty Ŝycia politycznego 
postrzegały rolę Obwodu odmiennie, biorąc pod uwagę jego połoŜenie geopoli-
tyczne, stopień zmilitaryzowania, a takŜe politykę zagraniczną Federacji Rosyjskiej. 
Celem rozprawy jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób ewolucja europejskiego 
ładu politycznego wpłynęła na zmianę geopolitycznego znaczenia Obwodu Kali-
ningradzkiego. Cel ten Autor w duŜym stopniu osiągnął. Na uwagę zasługuje fakt, 
Ŝe Marcin Chełminiak podjął się analizy istotnego problemu, bowiem w literaturze 
przedmiotu nie ukazała się dotychczas całościowa monografia na podjęty temat. 
Wybrane zagadnienia problematyki Obwodu poruszały wcześniejsze prace polito-
logów i geografa (Arkadiusza śukrowskiego, Grzegorza Gromadzkiego, Andrzeja 
Wilka, Wojciecha Modzelewskiego oraz Tadeusza Palmowskiego), ale Ŝadna z nich 
nie podejmuje całościowo zaprezentowanego przez Chełminiaka tematu. Monogra-
fia stanowi pogłębienie podejmowanej przez autora problematyki, poniewaŜ 
tematem Obwodu zajmuje się od kilku lat. Do wcześniejszych jego publikacji 
naleŜą prace dotyczące stanowiska Polski wobec Obwodu Kaliningradzkiego FR 
na forum organizacji i instytucji międzynarodowych, zmiany geopolitycznej roli 
Obwodu w XIX i XX wieku oraz kalendarium kontaktów Polski z Obwodem 
Kaliningradzkim1. Ustalenia zawarte we wcześniejszych publikacjach zostały 
wykorzystane w niniejszej monografii. 

                                                      
1 M. Chełminiak, Polska wobec Obwodu Kalingradzkiego FR na forum organizacji i instytucji między-
narodowych, [w:] Polska wobec Obwodu Kalingradzkiego Federacji Rosyjskiej, red. A. śukowski, 
Olsztyn 2007, s. 93-98; M. Chełminiak, Zmiana geopolitycznej roli Obwodu Kalingradzkiego FR na 
przełomie XX i XXI w. – implikacje dla polskiej polityki wschodniej, [w:] Czynniki rozwoju regionalnego 
Polski północno-wschodniej, t. 1, red. B. Plawy, Białystok 2005, s. 223-239; Chełminiak, W. Kotowicz, 
W. Modzelewski, W.T. śukowski, Kalendarium kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim FR  
w latach 1991–2003, [w:] Polska wobec Obwodu Kalingradzkiego Federacji Rosyjskiej, red. W. śu-
kowski, Olsztyn 2004, s. 107-138.  
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Rozprawa składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział teoretyczny 
powstał na podstawie analizy polskiej, rosyjskiej, niemieckiej i angielskiej 
literatury przedmiotu. Rozdział ten porządkuje definicje i przestawia typologię oraz 
głównych aktorów międzynarodowego ładu politycznego. Autor starał się w nim 
nakreślić pojęcie ładu politycznego w obszarze Obwodu Kaliningradzkiego, 
przeanalizował równieŜ zmianę sytuacji geopolitycznej tego terenu. 

W rozdziale drugim zostały przedstawione przyczyny utworzenia Obwodu po 
II wojnie światowej oraz wykorzystanie jego strategicznej roli do celów 
militarnych. Autorowi, podobnie jak innym badaczom, nie udało się podać liczby 
rosyjskich wojsk i wielkości sprzętu stacjonującego w Obwodzie. Chełminiak 
powtórzył ustalenia innych autorów, mówiące, Ŝe rola rosyjskich sił zbrojnych 
wzrosła w okresie zimnej wojny, poniewaŜ były one podstawą sił militarnych 
Układu Warszawskiego. Na potrzeby wojska pracował powstały po II wojnie 
światowej przemysł stoczniowy, a inne gałęzie przemysłu rozwijały się na tym 
terenie słabo, gdyŜ potrzeby społeczeństwa stawiano na drugim miejscu. Zmiany  
w statusie Obwodu dokonały się dopiero po rozpadzie ZSRR. 

Miejsce tego terenu w geopolityce rosyjskiej jest przedmiotem rozwaŜań  
w rozdziale trzecim. Marcin Chełminiak rozpatruje geopolitykę jako naukę, 
doktrynę, technikę, podkreślając, Ŝe geopolityka jako dyscyplina naukowa jest 
nadal bardzo popularna w Federacji Rosyjskiej. Wyjaśnia teŜ, iŜ zmiana znaczenia 
Obwodu w ładzie międzynarodowym wiąŜe się z nurtem euroatlantyckim rosyjskiej 
polityki i była lansowana od początku lat 90. Zakładała ona czerpanie wzorców  
z zachodnich demokracji i utrzymywanie stosunków z państwami Zachodu. 
Znaczenie Obwodu Kaliningradzkiego w polityce rosyjskiej jednak tylko w pew-
nym sensie było uzaleŜnione od nurtu geopolitycznego. Głównymi wyznacznikami 
pozycji Obwodu, zdaniem M. Chełminiaka, są uwarunkowania geograficzne, spo-
łeczne, ekonomiczne, militarne i polityczne. W latach 90. Rosja nie przyjęła 
jednolitego planu postępowania wobec Obwodu, balansując na dwóch polach – 
militarnym i gospodarczym. Z jednej strony utrzymanie wojsk rosyjskich w 
Obwodzie mogło być wykorzystane do przeprowadzenia działań militarnych o 
charakterze ponadregionalnym. Z drugiej strony międzynarodowe porozumienia 
zawarte przez Rosję wymuszały zmniejszenie sił zbrojnych i nakładów finansowych 
na nie. Problemy ekonomiczne kraju, spadek poziomu Ŝycia mieszkańców, bezro-
bocie i inflacja nakazywały szukanie korzystnych rozwiązań gospodarczych dla tego 
terenu. Efektem tego było powołanie wolnej strefy ekonomicznej Jantar i prze-
kształcenie strefy z importowej w produkcyjną. JednakŜe przepisy rosyjskie 
stwarzały barierę dostępu dla inwestorów zagranicznych. Zaporami okazały się: 
zbyt małe ulgi podatkowe, niestabilne przepisy prawne, wymogi certyfikacyjne, 
długość trwania kontroli przedsiębiorstw. W rezultacie w Obwodzie nie wzrosła 
produkcja, nie podniósł się poziom Ŝycia mieszkańców, których dochody 
pozostawały na znacz-nie niŜszym poziomie w porównaniu z innymi regionami 
Federacji Rosyjskiej. Moim zdaniem M. Chełminiak nie ma racji, wskazując, Ŝe 
projektowane przez władze rosyjskie reformy doprowadzą do radykalnych zmian 
w ciągu najbliŜszych lat po 2004 roku, brak bowiem woli władz centralnych, by te 
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zalecenia zrealizować, a dane statystyczne z 2009 roku potwierdzają złą sytuację 
ekonomiczną i polityczną2. Podstawą problemu ubóstwa Obwodu był i jest aspekt 
polityczny. Wprawdzie teren posiada regionalne władze, ale w sprawach 
strategicznych zaleŜy od Moskwy i ustalonego przez nią prawa dla całej Federacji. 
Ograniczenia dla inwestorów zagranicznych, mające powstrzymać ich przypływ do 
Obwodu i postawić tamę wszelkim próbom zmiany statusu tego terenu, są 
akceptowane przez władze centralne. Jednak zbytnia liberalizacja prawa dla 
inwestorów zagranicznych jest faktycznie niemoŜliwa wobec podkreślania przez 
władze roli militarnej Obwodu. Zarządzenia prezydenta Władimira Putina (urząd 
zastępcy pełnomocnego przedstawiciela prezydenta okręgu północno-zachodniego, 
ustawa o nowym trybie powoływania organów władzy wykonawczej) zwiększyły 
zaleŜność tego obszaru od centrum.  

RozwaŜania na temat postrzegania Obwodu przez polityków polskich, 
litewskich i niemieckich są treścią rozdziału czwartego. śadne z tych państw,  
w tym Polska, po rozpadzie ZSRR nie kwestionowało stanowiska, Ŝe Kaliningrad 
jest częścią Federacji, a za niezwykle waŜny instrument kształtowania dobro-
sąsiedzkich stosunków uznano rozwój współpracy transgranicznej. Dowodem było 
podpisanie stosownej umowy o podjęciu tej współpracy pomiędzy rządami obu 
państw w październiku 1992 roku, a takŜe utworzenie Polsko-Rosyjskiej Komisji  
ds. Współpracy Międzyregionalnej. Największym efektem jej działania była rozbu-
dowa przejść granicznych w związku ze wzrastającym ruchem osobowym. Zwięk-
szenie liczby osób przekraczających granicę polsko-rosyjską nie przełoŜyło się  
na rozwój oficjalnych obrotów handlowych pomiędzy państwami. W latach 1993–
2003 Polska utrzymywała się w pierwszej piątce partnerów handlowych, nie zaś, 
jak twierdzi M. Chełminiak, w pierwszej trójce. Według danych zawartych w Prze-
wodniku przedsiębiorcy w 2003 roku obroty Polski z Obwodem Kaliningradzkim 
wynosiły 15,3% i stanowiły 203,3 mln USD3. Do ustaleń Autora naleŜy dodać,  
Ŝe do wprowadzenia układu z Schengen systematycznie co roku wzrastała wymiana 
w szarej strefie, która była przyczyną stale zwiększającego się ruchu osobowego4. 
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej zmieniło ten trend, bowiem zmieniło się 
równieŜ postrzeganie Obwodu przez samą Rosję. ZagroŜona wprowadzeniem wiz 
dla mieszkańców Obwodu Moskwa domagała się oddzielnego rozpatrzenia sprawy 
tego terytorium, władze Unii Europejskiej nie przewidziały jednak takiej procedury. 
W drugiej połowie lat 90. polsko-rosyjska współpraca transgraniczna przekształciła 
się ze współpracy bezpośredniej w bardziej zinstytucjonalizowaną w ramach 
euroregionów: Bałtyk, Niemen, Łyna – Ława i mający formę organizacji 

                                                      
2 Województwo Warmińsko-Mazurskie i Obwód Kaliningradzki w liczbach, Urząd Statystyczny, 
Olsztyn 2009. 
3 Federacja Rosyjska. Przewodnik dla Przedsiębiorców, wyd. 2 rozszerzone, Biuro Promocji Inwestycji  
i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego, Warszawa październik 
2004, s. 190.  
4 K. Gomółka, Charakterystyka zjawiska przemytu na granicy polsko-rosyjskiej po wstąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej na przykładzie wybranych miejscowości przygranicznych, [w:] Ruch graniczny 
w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej. Praca zbiorowa, red. M. Adamowicz, A. Siedlecka, PWSZ, 
Biała Podlaska 2009, s. 39-49.  
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euroregion Szeszupa. JednakŜe siła tej współpracy nie wzrosła i wynikała z racji 
militarnego charakteru Obwodu oraz pogarszających się stosunków polsko- 
-rosyjskich, na które wpłynęła budowa rosyjsko-niemieckiego rurociągu na dnie 
Morza Bałtyckiego. Podobnie kształtowały się stosunki rosyjsko-litewskie. 
Dokumentem mówiącym o współpracy Republiki Litewskiej z Obwodem było 
porozumienie o rozwoju ekonomicznym, społecznym i kulturalnym z 1991 roku. 
Linia graniczna między państwami została uregulowana dopiero traktatem z 1997 
roku. Podobnie jak Polska, Litwa współpracowała z Rosją w sferze transgranicznej. 
Kwestie współpracy gospodarczej zostały uregulowane umowami bilateralnymi,  
co wynika z faktu, Ŝe dostawy towarów do Obwodu przebiegają przez terytorium 
Litwy, a przystąpienie Litwy do Unii Europejskiej oznaczało wprowadzenie wiz 
dla Rosjan. 

Zjednoczone Niemcy uznały stosunki z Rosją za jeden z najwaŜniejszych 
punktów swojej polityki. Odgrywały one rolę adwokata i wspierały Rosję w jej 
włączeniu do Rady Europy G7. W zakresie problemów spornych rosyjsko-nie-
mieckich, jak pozostawanie wojsk w Obwodzie, przesiedlenia Niemców zamiesz-
kujących teren Federacji Rosyjskiej, rząd niemiecki nie zajął jasnego stanowiska. 
Oficjalnie Niemcy prowadziły politykę współpracy gospodarczej i kulturalnej  
z Obwodem, przy czym dominowały przedsięwzięcia ekonomiczne. Z grupy państw 
nordyckich najbardziej zaangaŜowana we współpracę była Szwecja. To właśnie 
ona przekazała Obwodowi środki na uzdatnianie i oczyszczanie wody, wsparła 
ćwiczenia dla ratowników kaliningradzkich w razie wycieku ropy naftowej, prze-
prowadziła szkolenia medyczne w zakresie zapobiegania HIV.  

Ma rację M. Chełminiak, gdy stwierdza, Ŝe Unia Europejska patrzyła i nadal 
patrzy na Obwód Kaliningradzki przez pryzmat stosunków z Federacją Rosyjską, 
uznając ten teren za wewnętrzną sprawę Rosji. Istotną rolę w stosunkach pomiędzy 
partnerami odgrywała przez cały badany okres stale zwiększająca się wymiana 
handlowa. Ponadto Unia Europejska przewidziała uczestnictwo Rosji w programach 
pomocowych i europejskich, odrzucona została koncepcja stworzenia strefy 
wolnego handlu między Unią a Obwodem oraz niewprowadzania wiz dla obywa-
teli tego regionu Rosji na rzecz dalszego rozwoju kontaktów ekonomicznych. 

Walorami poznawczymi monografii Rosyjska enklawa w nowym międzynaro-
dowym ładzie politycznym Marcina Chełminiaka są: waŜność problemu podjętego 
przez Autora pracy, wielokierunkowa analiza postrzegania Obwodu Kaliningradz-
kiego przez sąsiadujące z Federacją Rosyjską Niemcy oraz Unię Europejską, 
dostarczenie bogatej wiedzy deskryptywnej o roli, znaczeniu, miejscu i przestrze-
ganiu Obwodu Kaliningradzkiego. 

Rozprawa Chełminiaka powstała w oparciu o zgromadzone przez Autora akty 
prawne, wydane przez najwyŜsze władze ZSRR i Federacji Rosyjskiej, dokumenty 
Unii Europejskiej, umowy zawarte pomiędzy Polską i Federacją Rosyjską, proto-
koły z posiedzeń Rady Państw Morza Bałtyckiego, dostępną literaturę przedmiotu 
oraz materiały zamieszczone na stronach internetowych. Większość wpisanych do 
bibliografii dokumentów rosyjskich została wykorzystana przez Autora w postaci 
polskich tłumaczeń. W oryginale wykorzystane zostały dokumenty w języku 
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angielskim i niemieckim. ZastrzeŜenia budzi brak zapisu dat skorzystania ze stron 
internetowych. Pod podanymi adresami czasami trudno znaleźć materiał, do 
którego odwołuje się Autor. Zaprezentowany wykaz literatury, zwłaszcza w języku 
angielskim, jest imponujący. Spis wykorzystanych prac w języku rosyjsku nie 
został zapisany w oryginale graŜdanką. 

W sumie praca M. Chełminiaka jest zebraniem w jednej monografii dotychcza-
sowych ustaleń zarówno samego Autora, jak i innych badaczy, wzbogaceniem 
dotychczasowej wiedzy o Obwodzie Kaliningradzkim o zagadnienie jego roli 
i znaczenia oraz ustalenie miejsca rosyjskiej enklawy w międzynarodowym ładzie 
politycznym w latach 1992–2004.  
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Recenzja ksiąŜki: Henryk Gawro ński, Zarządzanie strategiczne w samorządach 
lokalnych, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, ss. 311 
 
 

Samorządy terytorialne w coraz większym stopniu starają się uzyskać przewagę 
konkurencyjną i wypromować swoje walory z większym lub mniejszym powo-
dzeniem. Wpływ na powodzenie przedsięwzięcia, jakim jest chęć osiągnięcia 
przewagi konkurencyjnej nad innymi samorządami, mają zasoby naturalne, 
infrastruktura techniczna, połoŜenie geograficznie czy teŜ społeczność gminy. 
Bardzo waŜne jest mądre korzystanie z posiadanych zasobów oraz szans, jakie daje 
nam otoczenie, które mogą bezpośrednio wpływać na wzrost jakości Ŝycia. 
Wymaga to jednak dobrej znajomości zasad zarządzania strategicznego. 

Zarządzanie strategiczne polega na myśleniu i podejściu strategicznym  
w planowaniu przyszłości. Proces planowania strategicznego powinien charaktery-
zować się oryginalnością, kreatywnością i siłą wyobraźni, jednocześnie naleŜy 
uwaŜać na zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu, poniewaŜ mogą one mieć wpływ 
na jego charakter i skuteczność. Zarządzanie strategiczne oznacza opracowanie,  
a w kolejnym etapie wprowadzenie strategii. Sama strategia jest jego głównym 
instrumentem. Zawiera plan funkcjonowania, który ma dać moŜliwość rozwoju 
danego obszaru i jest ujęty w spójnym planie działania. Samorządy lokalne 
funkcjonują w trudnych warunkach globalizacji. Muszą stawić czoła coraz więk-
szym wymaganiom społeczeństwa. Szansą do sprostania coraz bardziej wygóro-
wanym oczekiwaniom są czynniki wewnętrzne, które skutecznie wykorzystane 
prowadzą do uaktywnienia się czynników zewnętrznych, jakie stymulują proces 
rozwoju danej gminy.  

Zarządzanie strategiczne w omawianym podmiocie wymaga rozpatrywania 
charakterystycznych uwarunkowań. Ich źródłem są istota samorządu terytorialnego, 
jego złoŜoność, trójszczeblowa struktura, prawo administracyjne. Henryk Gawroński 
w swojej ksiąŜce zwraca uwagę na aspekty zarządzania strategicznego w samo-
rządzie terytorialnym. Omawiana publikacja została wydana w czerwcu 2010 roku 
nakładem Oficyny a Wolters Kluwer business. KsiąŜka jest swego rodzaju pio-
nierskim studium. W swojej treści zawiera wielopoziomową i rzetelną analizę 
strategii rozwoju lokalnego w samorządach województwa warmińsko-mazurskiego. 
Zawarto w niej opracowania modelowych rozwiązań, które dotyczą wizji samo-
rządów, zasad budowy strategii, diagnozy i prognozy strategicznej oraz wpro-
wadzenia strategii w Ŝycie. We wstępie zawarte są waŜne załoŜenia. Mówią  
one o wyznaczonych prawem kompetencjach lokalnych jednostek samorządu 
terytorialnego.  Wizja  oraz  posiadane  zasoby  obligują  do  zastosowania  róŜnych  
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instrumentów potrzebnych do realizacji zarządzania strategicznego. Odpowiednie 
zarządzanie doprowadzi do osiągnięcia wyznaczonych celów, jednak nie moŜna 
zapomnieć o tym, Ŝe zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych powinno 
być zgodne z prawem i oczekiwaniami społeczeństwa. 

W swojej ksiąŜce Autor zwraca uwagę na potrzebę wykorzystania róŜno-
rodnych form współzarządzania podmiotami sektora publicznego, biznesowego  
i obywatelskiego. Uwarunkowaniami zarządzania strategicznego są zasoby i procesy, 
a ich celem wyjątkowe zastosowanie, które da moŜliwość poprawy standardów 
Ŝycia, jakości świadczonych usług i zadowolenia mieszkańców. 

KsiąŜka została ułoŜona w sposób przejrzysty dla czytelnika. Kompozycja 
publikacji pozwala lepiej zrozumieć zawarte hipotezy badawcze oraz uwzględnia 
diagnozę problemów zarządzania strategicznego, rozpoznanie jego instrumentów 
oraz przeprowadzoną analizę i dokonaną ocenę lokalnego zarządzania strategicz-
nego. SpostrzeŜenia Autora zostały opatrzone materiałem badawczym, zgromadzo-
nym w latach 2005–2009. Podmiotem badań były gminy i powiaty województwa 
warmińsko-mazurskiego. Wyniki te dały moŜliwość wyciągnięcia ciekawych 
wniosków, a takŜe zaleceń, których celem jest zachęcanie do debaty. 

KsiąŜka składa się z czterech rozdziałów. Autor pokazuje najnowsze opraco-
wania z zakresu zarządzania strategicznego oraz zarządzania publicznego, a takŜe 
prezentuje przemyślenia oparte na przykładach rozwiązań zastosowanych  
w samorządach. Stanowi to praktyczne wykorzystanie akademickich rozwaŜań  
i wniosków, zaś dla urzędników moŜe być przykładem przyszłego postępowania. 

Problemy zarządzania strategicznego w samorządzie lokalnym to tytuł pierw-
szego rozdziału. Tytuł ten jest bardzo istotny, poniewaŜ wprowadza w proble-
matykę tematu. Zwraca uwagę na model samorządowego podziału terytorialnego, 
specyfikę zadań, strukturę władzy administracji samorządu terytorialnego. W dalszej 
części rozdziału Autor przedstawia definicje podstawowych terminów: zarządzania, 
strategii oraz zarządzania strategicznego. Następnie dokonuje analizy uwarunkowań 
zarządzania strategicznego w samorządzie terytorialnym i formułuje jego zasady. 
Przejrzyste i spójne przedstawienie zagadnień ułatwia odnalezienie wszelkich 
informacji na trapiące studenta tematy. Na wyróŜnienie zasługuje fragment, który 
odnosi się do koncepcji zarządzania publicznego, prezentowany w ujęciu ewolu-
cyjnym. Autor porównuje tu modele zarządzania w administracji publicznej oraz 
strategie nowego zarządzania publicznego. Uzupełnia rozwaŜania o koncepcję 
dobrego rządzenia, następnie określa róŜnice między rządzeniem i współwłada-
niem. Wskazuje rolę urzędu w zarządzaniu strategicznym jednostką samorządu 
terytorialnego. Zwraca uwagę na rosnące wymagania członków samorządu wobec 
urzędu. Pod koniec pierwszego rozdziału dokonuje oceny dysfunkcji i procesów jej 
powstawania. Skupia się na niskim poziomie kompetencji menedŜerskich władz 
samorządowych oraz na braku ciągłości władzy. Skutkiem tego jest brak moŜli-
wości pociągnięcia do odpowiedzialności za efekty zarządzania strategicznego. 
Inną dysfunkcją trapiącą polskie samorządy jest łapownictwo. W podsumowaniu 
zawarto ciekawe wnioski dotyczące omawianej problematyki. Są one przedsta-
wione w sposób polemiczny, stawiający pytanie o zasadność istnienia powiatów  
i części gmin. Autor nawołuje do złączenia powiatów ziemskich i grodzkich oraz 
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do zlikwidowania gmin wiejskich z siedzibami w miastach. Jest to bardzo waŜny 
głos w debacie na temat doskonałego modelu funkcjonowania samorządu tery-
torialnego. Daje wyraz potrzeby upraszczania jego struktury. 

Rozdział drugi dotyczy instrumentów zarządzania strategicznego w samo-
rządzie lokalnym. Materiał zawarty tutaj jest przejrzysty i poparty wynikami 
badań. Wykorzystane przykłady doskonale przedstawiają procesy zachodzące 
między poszczególnymi instrumentami. Pokazują niedostatki w ich wykorzystaniu, 
co ma na celu uświadomić czytelnikowi popełniane błędy. WaŜnym elementem 
rozdziału jest aspekt partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerstwo publiczno- 
-prywatne, jak zauwaŜa autor, staje się alternatywą dla samorządów. Samorządy 
nie są w stanie zapewnić mieszkańcom wszystkich usług publicznych, które w 
całości będą zaspokajały ich potrzeby. Kolejny z podrozdziałów dotyczy 
przywództwa lokalnego w zarządzaniu strategicznym. Podkreślono w nim waŜną 
rolę przywódcy, który jest w stanie zjednoczyć ludzi dla wspólnego celu. 

Przywołana powyŜej treść stanowi wprowadzenie do trzeciego rozdziału, 
zatytułowanego Analiza lokalnego zarządzania strategicznego. W tej części autor 
omawia metody analizy mikro- i makrootoczenia, po czym przechodzi do metod 
i procesów planowania strategicznego. Następnie dokonuje identyfikacji i analizy 
strategii rozwoju badanych jednostek. Część badawcza ksiąŜki zawiera wiele 
celnych uwag. Autor pokazuje braki w standardach dotyczących opracowywania 
strategii rozwoju powiatu. W kolejnej części ksiąŜki dokonano analizowany 
poszczególnych elementów strategii i wskazano, które z nich są dobre, złe lub 
nielogiczne. Autor we wnioskach stara się uwypuklić znaczenie kontroli realizacji 
załoŜeń strategicznych. Dzięki badaniom na temat strategii rozwoju i sposobu 
postrzegania zarządzania strategicznego, jakie przeprowadził na mieszkańcach 
województwa warmińsko-mazurskiego, dochodzi do ciekawych wniosków na 
temat tego, które style przywództwa lokalnego i formy partycypacji społecznej  
w zarządzaniu strategicznym są preferowane przez mieszkańców. Z badań tych 
jasno wynika, Ŝe mieszkańcy głównie zainteresowani są długotrwałą poprawą 
warunków Ŝycia i rozwoju gminy, przy czym nie zrobią nic i będą jedynie czekać, 
ale za to popierają opracowanie i wprowadzenie strategii. Istotny fragment 
opracowania dotyczy przeprowadzonej analizy zarządzania strategicznego w bada-
nym podmiocie. Jest on waŜny poniewaŜ ukazuje nieprawidłowości w procesie 
planowania strategicznego i analizy otoczenia, wprowadzeniu strategii i przemian 
jakim ulegają JST województwa warmińsko-mazurskiego. W rozdziale czwartym 
zostały przedstawione koncepcje lokalnego zarządzania strategicznego oraz 
modele tegoŜ zarządzania, a takŜe zasady strategicznej integracji obszarów 
miejskich i wiejskich. Autor stworzył swego rodzaju samouczek, obrazujący, jak 
naleŜy tworzyć strategię rozwoju lokalnego krok po kroku. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe 
trudno jest określić całościowy model nawet dla względnie takich samych grup 
jednostek samorządu terytorialnego. Przyczyn moŜna się tu doszukiwać w róŜno-
rodności zasobów tych gmin, jak i w róŜnym podejściu do analizy strategicznej. 
Autor wskazuje na potrzebę aktywizacji społecznej, maksymalną mobilizację 
wszystkich zasobów, w tym kapitału ludzkiego, w dąŜeniu do celów zgodnych  
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z oczekiwaniami wszystkich zainteresowanych. Postuluje tworzenie nowej kultury 
politycznej, która byłaby oparta na klimacie współpracy. 

Reasumując, naleŜy zwrócić uwagę na przejrzystą konstrukcję treści całej 
publikacji, ale takŜe na fakt, Ŝe podstawą ksiąŜki jest rzetelne zapoznanie się 
Autora z literaturą dotyczącą tematu, analizą źródeł prawa oraz zebranie 
materiałów w wyniku przeprowadzonych badań. KsiąŜka jest bardzo cennym 
źródłem wiedzy na temat zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych. 
Pojawiające się częste konkluzje i uwagi mogą być przydatne w praktyce. 
Publikacja ta moŜe zatem być nieocenionym przewodnikiem dla pracowników 
samorządowych, instytucji publicznych, a takŜe wykładowców akademickich  
i studentów. 
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