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Roman Kisiel 

Marta Szewczuk 

 

PRZEŁAMYWANIE  STEREOTYPÓW 
POD  WPŁYWEM  PROGRAMU 

WYMIANY  MIĘDZYNARODOWEJ  ERASMUS 

Stereotypy to zjawisko powszechne na całym świecie. Mają one ogromny wpływ na człowieka i jego 
ocenę innych grup narodowościowych czy kulturowych. Nie zawsze są negatywne, ale w wielu 
przypadkach bardzo ograniczają wyobraŜenia ludzi. Celem pracy jest przedstawienie moŜliwości 
przezwycięŜania stereotypów. Najlepsze efekty pod tym względem mogą osiągnąć ludzie młodzi, gdyŜ 
ich opinie moŜna jeszcze kształtować. Najlepszym na to sposobem jest wyjazd do innego kraju, na 
przykład w ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus. 
 
 
 

Wprowadzenie 
 
 

Wiek XXI to epoka globalizacji i integracji w róŜnych sferach (politycznej, 
gospodarczej czy kulturowej), czyli współpracy państw na całym świecie. Polska 
jako członek Unii Europejskiej (UE) dba o integrację, gdyŜ wpływa to na polep-
szenie stosunków z tymi krajami i zacieśnienie współpracy zarówno politycznej, 
jak i gospodarczej. Będzie to znacznie łatwiejsze, jeŜeli najpierw pozna się narodo-
wości, z którymi się współpracuje, gdyŜ kaŜdy kraj jest inny, ma własną kulturę  
i pewne zasady współŜycia społecznego, które warto lepiej poznać i przyswoić, 
zachowując jednocześnie własną toŜsamość narodową.  

Celem badań była ocena skali wiary w stereotypy w wybranej populacji oraz 
tego, jak pod tym względem prezentuje się grupa młodych ludzi (50 studentów  
z Polski i innych krajów) biorących udział w programie Erasmus. Badania prze-
prowadzono w semestrze letnim 2012 roku na Uniwersytecie w Stralsundzie 
(Niemcy). Ponadto przeanalizowano źródła pochodzenia i mechanizmy kształtowa-
nia się stereotypów oraz sposoby ich przezwycięŜania. 
 
 
 
1. Relacje między ludźmi a stereotypy – przyczyny ich powstawania 
 
 

Człowiek to złoŜona jednostka społeczna. Wpływ na charakter i osobowość 
ludzi mają zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Pierwsze z nich  
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to otoczenie – bliŜsze i dalsze, a więc rodzice, bliscy, znajomi, współpracownicy, 
ale teŜ ludzie obcy. Zaliczyć tu naleŜy takŜe pewne zasady obowiązujące w danym 
regionie czy kulturę kraju. WaŜną rolę odgrywają równieŜ doświadczenia i zain-
teresowania konkretnej osoby. Czynniki zewnętrzne znacznie łatwiej zbadać  
w odróŜnieniu od wewnętrznych, które powstają indywidualnie w ludzkim umyśle 
i zna je tylko jego właściciel. 

Zbadanie praw rządzących mobilnością terytorialną pracy jako czynnika 
produkcji ze względu na jego nierozerwalność z osobą ludzką sprowadza się do 
analizy szeroko pojętych procesów migracyjnych ludzi, w szczególności migracji 
ekonomicznych. W panującej rzeczywistości tylko osoby wykształcone mają szansę 
na znalezienie swojego miejsca na rynku pracy nie tylko w kraju, ale i za granicą. 
ZaleŜność między edukacją a rynkiem pracy wydaje się oczywista. To właśnie 
odpowiednie kwalifikacje, jakie gwarantuje ukończenie szkoły wyŜszej, mają 
zapewnić pracę na odpowiednim stanowisku, a w konsekwencji – poziom wyna-
grodzenia1. Zgodnie z typologią kryteriów ludzkiej mobilności zaproponowaną 
przez Agatę Górny i Pawła Kaczmarczyka2 kryterium przestrzenne artykułuje nie-
rozerwalność procesu migracyjnego z ruchem ludności w przestrzeni fizycznej, 
ekonomicznej i społecznej. 

Istotną rolę w funkcjonowaniu człowieka odgrywają kontakty międzyludzkie. 
Przez poznawanie innych ludzi formułuje się opinię o nich, niezaleŜnie od stopnia 
znajomości. Szczególnie chęć zdobywania wiedzy o ludziach, których się nie zna, 
a którzy róŜnią się pod jakimś względem od własnego „ja”, pobudza do wyrobienia 
sobie oceny, często nieobiektywnej. W ten właśnie sposób powstają stereotypy. 

Podstawą występowania stereotypów jest ograniczona wiedza i klasyfiko-
wanie świata. Naukowe definicje tego zjawiska są róŜne. Elliot Aronson określa je 
jako „generalizację odnoszącą się do grupy, w ramach której identyczne charakte-
rystyki zostają przypisane wszystkim jej członkom, niezaleŜnie od rzeczywistych 
róŜnic między nimi”3. Ogólne cechy stereotypów to między innymi: 
• wykorzystywanie ich przeciwko jednej osobie lub grupie ludzi, przeciwko 

rodakom lub obcokrajowcom, 
• występowanie na tle narodowościowym, rasowym, religijnym, politycznym, 

klasowym, zawodowym, płci itd., 
• przekazywanie ich przez rodziców bądź otoczenie, jakim są znajomi; pojawiają 

się takŜe, gdy dana osoba ma złe doświadczenia z jedną osobą z grupy, której 
dotyczy stereotyp, 

• są długotrwałe, trudne do zmiany, 
                                                      
1 R. Kisiel, E. Kuszlewicz, Międzynarodowa mobilność terytorialna czynnika pracy w świetle ewo-
lucji wybranych ekonomicznych teorii migracji, „Zagadnienia Ekonomiczne” 2006, nr 5, s. 23-35. 
R. Kisiel, M. Lubowiedzka, Edukacja jako wyznacznik kapitału ludzkiego – przykład polski – kraju 
postsocjalistycznego po transformacji ustrojowej na tle innych krajów, [w:] Transformacja w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej: Gospodarka, społeczeństwo, polityka, red. K. Gomółka, Wydaw-
nictwo. PWSZ w Elblągu, Elbląg 2010, s. 134-143. 
2 A. Górny, P. Kaczmarczyk, Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybra-
nych koncepcji teoretycznych, ISS UW, Warszawa 2003. 
3 E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, tłum. zbiorowe, Zysk  
i S-ka, Poznań 1997, s. 543. 
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• nieprawdziwe lub tylko częściowo zgodne z rzeczywistością, 
• pomagają dowartościować osobę, która wygłasza stereotyp, obronić wartości 

grupy, do której ta osoba naleŜy, 
• motywują do pracy nad sobą. 

Źródła pochodzenia stereotypów są róŜne. Najlepiej wyjaśniają je Nail Macrae, 
Charles Stangor oraz Miles Hewstone w swojej ksiąŜce Stereotypy i uprzedzenia – 

najnowsze ujęcie
4. Twierdzą oni, Ŝe istnieją cztery główne mechanizmy powsta-

wania stereotypów, które wyjaśniają zarówno przyczyny, jak i rodzaje stereotypów 
ze względu na źródło ich pochodzenia (tab. 1). 
 

Tabela 1. Mechanizmy powstawania stereotypów 

Mechanizmy 
poznawacze 

Mechanizmy 
afektywne 

Mechanizmy 
społeczno- 

-motywacyjne 

Mechanizmy 
kulturowe 

• kategoryzacja 

• błąd korespondencji 
w powstawaniu 
reprezentacji 
grupowych 

• pozorna korelacja 
oraz róŜnicujące 
postrzeganie grup 

• warunkowanie 
klasyczne emocji 
stereotypowych 

• zjawisko samej 
ekspozycji 

• procesy związane 
z toŜsamością 
społeczną a treść 
stereotypów (teoria 
toŜsamości spo-
łecznej, końcowy 
błąd atrybucji) 

• stereotyp jako 
uzasadnienie 
status quo 

• społeczne uczenie 
się treści stereo-
typów 

• stereotypy jako 
odzwierciedlenie 
norm społecznych 

• nabywanie stereo-
typów jako forma 
konformizmu wobec 
norm społecznych 

• role społeczne 
a treść stereotypów 

Źródło: L. Ratkowska-Widlarz, Stereotypy w Ŝyciu społecznym, WSP TWP w Warszawie, Warszawa 2010, s. 30. 

 
Mechanizmy poznawcze wskazują na powstawanie stereotypów w czasie 

poznawania drugiego człowieka. Pierwszy z nich – kategoryzacja – polega na 
grupowaniu ludzi na podstawie ich cech zewnętrznych lub skojarzeń z osobami, 
które róŜnią się od osoby oceniającej. Drugi, błąd korespondencji, to ocenianie 
ludzi na podstawie ich zachowania, które jest zgodne z ich wewnętrzną naturą. 
Ostatni mechanizm naleŜący do tej grupy – pozorna korelacja oraz róŜnicujące 
postrzeganie grup – to skłonność ludzi do silniejszego reagowania na bodźce, które 
wyróŜniają się w ich otoczeniu. 

Kolejną grupę stanowią mechanizmy afektywne, czyli wywoływania emocji, 
zarówno pozytywnych, jak i negatywnych u jednego człowieka lub całej grupy. 
Warunkowanie klasyczne emocji stereotypowych występuje wtedy, gdy danej 
osobie wielokrotnie towarzyszy jakaś emocja, a po pewnym czasie ta osoba sama 
zaczyna ją wywoływać. Drugi mechanizm afektywny to zjawisko samej ekspozycji, 
czyli pozytywny stosunek do kogoś, wywołany przez częste kontakty z tą osobą. 
Głównie dotyczy to członków własnej grupy. 

                                                      
4 N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone, Stereotypy i uprzedzenia – najnowsze ujęcie, GWP, Gdańsk 

1999, s. 42-54. 
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Mechanizmy społeczno-motywacyjne dotyczą pozytywnej opinii na temat 
własnej grupy i jej obrazu na tle innych. Takie nastawienie wzmacnia ogólną toŜ-
samość społeczną, czyli własny wizerunek, wizerunek swojej grupy i grupy obcej, 
a w szczególności faworyzowanie grupy, do której się przynaleŜy. Z pojęciem 
toŜsamości ściśle wiąŜe się końcowy błąd atrybucji, który wyjaśnia, Ŝe w przy-
padku identycznego zachowania obu grup – własnej i obcej – umniejsza się zna-
czenie negatywnego zachowania grupy własnej i pozytywnego grupy obcej. Stereo-
typ jako uzasadnienie status quo występuje wtedy, gdy istnieje pewien porządek 
rzeczy, w którym grupy są naturalnie przystosowane do pełnienia danych ról. 

Ostatnia grupa mechanizmów powstawania stereotypów to mechanizmy 
kulturowe. Dotyczą one powstawania stereotypów przez pewne przyjęte w spo-
łeczeństwie systemy, normy i kulturę kraju. Społeczne uczenie się treści stereo-
typów to przekazywanie ich z pokolenia na pokolenie. Gdy ludzie uwaŜają pewne 
normy społeczne za słuszne, przyjmują takŜe wskazane przez nie zachowania i tok 
myślenia, co jest naukowo nazywane stereotypami jako odzwierciedleniem norm 
społecznych. Nabywanie stereotypów jako formy konformizmu wobec norm 
społecznych to jedno z waŜniejszych źródeł powstawania stereotypów. Sam kon-
formizm to zmiana zachowania lub opinii danej osoby spowodowana rzeczy-
wistym lub wyobraŜonym naciskiem ze strony jakiejś osoby lub grupy ludzi5. 
Aspekt konformizmu jest kluczowy w powstawaniu stereotypów, poniewaŜ 
człowiek, chcąc przypodobać się komuś, automatycznie przyjmuje takŜe stereotypy 
tej osoby. Jest to najbardziej niebezpieczny mechanizm, gdyŜ powoduje on zatra-
canie indywidualności, wyraŜania własnego zdania oraz asertywności. Innym 
mechanizmem kulturowym są role społeczne, a treść stereotypów nazywa się 
wówczas błędem korespondencji. Polega on na dostrzeganiu tylko wewnętrznych 
czynników powodujących jakąś sytuację, bez dostrzegania zewnętrznych, istotniej-
szych, które są główną przyczyną powstania danej sytuacji. 

Takie źródła stereotypów, uzaleŜnione od siły wiary w nie, mogą przyjąć  
złe formy – uprzedzeń, a nawet dyskryminacji. RóŜnica między nimi polega na 
tym, Ŝe uprzedzenia dotyczą negatywnego nastawienia lub zachowania, natomiast 
dyskryminacja – najniebezpieczniejsze z tych zjawisk – to juŜ negatywne, a nawet 
krzywdzące działanie wobec grup, do których jest się uprzedzonym. 
 
 
 
2. Uprzedzenia i dyskryminacja jako skutki 
negatywnego oddziaływania stereotypów 
 
 

W ostatnich latach zjawiska takie jak uprzedzenie czy dyskryminacja 
występują coraz rzadziej. Zapewne wiąŜe się to ze wzrostem tolerancji społe-
czeństwa. Jednak głównym powodem jest raczej obawa przed publicznym 

                                                      
5 A. Górny, P. Kaczmarczyk, op. cit. 
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wyraŜaniem swoich poglądów czy postaw ze względu na tak zwaną poprawność 
polityczną. Na świecie powstało wiele organizacji przeciwko przejawom dyskry-
minacji, dzięki czemu walka z tym zjawiskiem, a przede wszystkim z ludźmi 
nietolerancyjnymi, jest coraz skuteczniejsza. KaŜdy człowiek powinien być równo 
traktowany, bez względu na kulturę, kraj pochodzenia, kolor skóry czy inne cechy 
go wyróŜniające. Mimo wzrostu tolerancji nadal zdarzają się przejawy uprzedzeń 
wobec pewnych grup społecznych.  

Elliot Aronson opisuje uprzedzenia jako „wrogą lub negatywną postawę 
wobec pewnej dającej się wyróŜnić grupy, opartą na uogólnieniach wyprowa-
dzonych z fałszywych lub niekompletnych informacji”6. Uprzedzenia mają róŜne 
źródła, jednym z nich mogą być stereotypy. Najczęściej jednak wyróŜnia się dwa 
sposoby ich powstawania: nieświadome, wyuczone wcześniej, oraz świadome, 
wyuczone później. RóŜnice między nimi zaleŜą od kilku aspektów (tab. 2). 
 

Tabela 2. Porównanie systemów przyswajania uprzedzeń 

Wyszczególnienie Uprzedzenia nieświadome Uprzedzenia świadome 

Czas Przyswojone w dzieciństwie Przyswojone w wieku 
dorosłym 

Proces przyswajania Pasywne przyswojenie 
informacji 

Aktywny sposób uczenia się 

Rozprzestrzenianie się  
w populacji 

Uniwersalne Mniej powszechne 

Dynamika i utrzymywanie się Brak świadomości posiadania, 
uŜywanie bez zastanawiania się 

Silny związek z toŜsamością 

Odporność na zmiany Bardzo odporne Mniej odporne 

Warunki wzbudzenia W momencie gdy struktury 
poznawcze się zajęte 

W momencie poczucia 
zagroŜenia 

Reakcja na konfrontacje Unikanie, zaprzeczanie Unikanie bądź ewentualna 
zmiana zachowania (często 
nietrwająca długo) 

Źródło: M. Wójcik, Efektywność specyficznych i niespecyficznych sposobów zmiany negatywnych stereotypów etnicz-
nych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 47. 

 
Systemy te prowadzą do powstania uprzedzeń na tle: 

• społeczno-kulturowym, rasowym bądź religijnym, które mają związek z migra-
cją ludności, dotyczą najczęściej ludzi o niskim statusie społecznym i innej 
kulturze czy religii niŜ mieszkańcy danego kraju oraz naleŜących do odrębnej 
grupy etnicznej, 

• płci (dotyczy głównie kobiet) – brak akceptacji w społeczeństwie zdomino-
wanym przez męŜczyzn; w skrajnym przypadku odznacza się nienawiścią do 
kobiet (mizoginia), 

• seksualnym – inaczej zwane homofobią, dotyczy nieakceptowania osób o innej 
orientacji seksualnej. 

                                                      
6 E. Aronson, Człowiek – istota społeczna, PWN, Warszawa 1994, s. 33. 
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NiezaleŜnie od rodzaju wszystkie uprzedzenia są tak samo niebezpieczne, 
poniewaŜ powodują obniŜenie samooceny, brak wiary w siebie, a nawet depresję  
u osób, przeciwko którym są skierowane. Jednak to właśnie zjawisko dyskrymi-
nacji jest najbardziej niebezpieczne, gdyŜ często popycha ludzi do agresywnych 
działań. W większości przypadków jest następstwem negatywnych uprzedzeń,  
a definiuje się je jako „nieuzasadnione, negatywne lub krzywdzące działanie 
skierowane przeciwko członkom danej grupy tylko dlatego, Ŝe do niej naleŜą”7. 
Podstawowe rodzaje dyskryminacji to między innymi: 
• rasizm – dyskryminacja społeczności innych narodowości, grup etnicznych 

i mniejszościowych, 
• ageizm (ang. age – wiek) – nierówne traktowanie jednostek pewnych grup 

wiekowych, gdyŜ są one uwaŜane w naturalny sposób za gorsze, 
• seksizm – wiara w wyŜszość jednej płci. 

Najbardziej znanym i najczęściej badanym rodzajem dyskryminacji jest 
rasizm, jego przejawy i formy, gdyŜ był on przyczyną wielu wojen na świecie. 
Dziś juŜ nie zauwaŜa się tego zjawiska tak często, ale nadal ono istnieje. WaŜne 
jest jednak to, Ŝe moŜna przezwycięŜyć uprzedzenia i stereotypy i walczyć z prze-
jawami dyskryminacji. Potwierdzają to róŜne badania, takŜe te, które prowadzą 
studenci na potrzeby prac dyplomowych. Najlepszy rezultat przynoszą wyjazdy  
za granicę i poznawanie róŜnych narodowości. Taką szansę daje na przykład 
międzynarodowy program wymiany studentów Erasmus. 
 
 
 
3. Program wymiany międzynarodowej Erasmus 
 
 

Jedną z waŜniejszych idei programu Erasmus jest integracja z narodowoś-
ciami róŜnych krajów, przełamanie bariery językowej, a takŜe radzenie sobie 
przede wszystkim w sprawach urzędowych, ale i codziennych za granicą. Na po-
czątek jednak warto zaprezentować, czym jest program Erasmus i jaki obszar 
działalności obejmuje. 
 
 
3.1. Historia programu Erasmus – od początku powstania 
do roku akademickiego 2011/2012 
 

Lata 80. XX wieku to waŜny okres dla młodych ludzi spragnionych wiedzy, 
chcących się rozwijać i poszerzać horyzonty. W dniu 15 czerwca 1987 roku 
Komisja Europejska uruchomiła program wymiany międzynarodowej Erasmus, 
obejmujący ludzi uczących się w szkołach wyŜszych, a takŜe pracowników 
uczelni. Główną ideą tego programu była i jest międzynarodowa współpraca 

                                                      
7 R. Kisiel, M. Lubowiedzka, op. cit., s. 134-143. 
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między uczelniami przez finansowanie wyjazdów studentów i kadry akademickiej 
do uczelni partnerskich na okres nie dłuŜszy niŜ rok w celu realizowania części 
zajęć dydaktycznych lub praktyk oraz – w przypadku wykładowców – nauczania 
studentów zagranicznych uczelni8. Obecnie w programie uczestniczy 28 państw 
członkowskich UE, trzy kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Islandia, 
Lichtenstein, Norwegia, oraz jeden kraj kandydujący – Turcja. Z roku na rok liczba 
studentów biorących udział w programie zwiększała się (rys. 1). 
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Rys. 1. Statystyka wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus 
Źródło: Program Erasmus – przegląd statystyk, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Narodowa 

Agencja „Uczenie się przez całe Ŝycie”, Warszawa 2010, s. 4. 

 

Polska jest uczestnikiem programu Erasmus od roku akademickiego 
1998/1999. Z kaŜdym rokiem liczba jego uczestników – zarówno studentów, jak  
i wykładowców, pracowników wyjeŜdŜających za granicę oraz przyjeŜdŜających 
do Polski z róŜnych krajów – wzrasta. Porównanie liczby polskich uczestników 
programu wyjeŜdŜających za granicę oraz zagranicznych przyjeŜdŜających na 
polskie uczelnie przedstawiono w tabeli 3. Przypuszcza się, Ŝe w kolejnych latach 
liczba uczestników nadal będzie wzrastać. Zwiększenie świadomości polskich 
studentów na temat programu oraz relacje byłych uczestników spowodowały, Ŝe 
coraz więcej młodych ludzi chce wziąć w nim udział. Dzięki temu wzrasta 
tolerancja wobec innych narodowości, a co za tym idzie – przezwycięŜane są 
stereotypy. Młodzi ludzie zyskują nie tylko nowe znajomości, pogłębiają wiedzę na 
temat innych kultur, języka, ale takŜe – co jest bardzo waŜne dla przyszłości 
polskich uczelni – systemu edukacji innych krajów. W ten sposób moŜna 

                                                      
8 R. Kisiel, E. Kuszlewicz, op. cit., s. 23-35.  
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dowiedzieć się, jak polepszyć system nauczania i zwiększyć efektywność nauki 
studentów, a takŜe doświadczenie naukowców w nauczaniu. 
 

Tabela 3. Erasmus w liczbach – dane dla Polski 

Lata 

Liczba 
polskich 
uczelni 

posiadających 
Kartę Uczelni 

Erasmusa 

Liczba 
polskich 

studentów, 
którzy 

wyjechali 
na 

stypendium 

Liczba 
zagranicznych 

studentów, 
którzy 

przyjechali na 
stypendium 

do Polski 

Liczba 
wyjazdów 

pracowników 
uczelni 
z Polski 
w celu 

prowadzenia 
zajęć/na 

szkolenia 

Liczba 
przyjazdów 

pracowników 
zagranicznych 
uczelni w celu 
prowadzenia 

zajęć/na 
szkolenia 

1998/1999 46 1426 220 359/– Brak danych 

1999/2000 74 2813 466 605/– Brak danych 

2000/2001 98 3691 614 678/– 488/– 

2001/2002 98 4322 750 800/– 573/– 

2002/2003 120 5419 996 884/– 640/– 

2003/2004 151 6278 1459 946/– 749/– 

2004/2005 187 8388 2332 1394/– 1026/– 

2005/2006 217 9974 3063 1740/– 1291/– 

2006/2007 240 11 219 3730 2030/– 1406/– 

2007/2008 256 12 854 4446 2460/651 1596/155 

2008/2009 264 13 402 4923 3079/1262 1683/221 

2009/2010 288 14 021 6070 2974/1476 1819/294 

2010/2011 302 14 234 7583 3381/1834 2034/342 

2011/2012 315 15 315 8972 4017/2318 2138/473 

Razem – 123 356 45 624 25 347/7541 15 443/1485 

Źródło: http://www.erasmus.org.pl/odnosniki-podstawowe/statystyki [dostęp: 16.02.2014]. 

 
Biorąc pod uwagę tak ogromną liczbę uczestników programu, moŜna postawić 

pytanie: jak wielkie są środki finansowe przeznaczane na ten cel? W roku 
akademickim 2010/2011 przeznaczono łącznie około 435 mln EUR na wyjazdy 
studentów na studia i praktyki. Wysokość przyznawanych funduszy zaleŜy od 
wielu czynników, między innymi od: 
• liczby studentów w danym kraju, 
• liczby nauczycieli akademickich w przeliczeniu na pełne etaty, 
• lokalizacji kraju, 
• liczby studentów i pracowników uczelni, którzy byli beneficjentami programu 

Erasmus w ostatnim okresie sprawozdawczym. 

 Ze względu na to, Ŝe Polska wykorzystuje budŜet w 99% z kaŜdym rokiem 
uzyskuje coraz większe środki finansowe na działalność w ramach Erasmusa 
(rys. 2). 
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Rys. 2. BudŜet przyznawany Polsce w kolejnych latach (w mln EUR) 

Źródło: Program Erasmus – przegląd statystyk, s. 19. 

 
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Elblągu jest członkiem 

programu  Erasmus od roku akademickiego 2005/2006. Współpracuje z uczelniami  
w Belgii, Czechach, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Rumunii, na Łotwie, Sło-
wacji i Węgrzech. Uczelnia wykorzystuje przyznane środki finansowe w 100%, co 
oznacza, Ŝe wyjazdy z programu Erasmus z tej szkoły cieszą się duŜym zaintereso-
waniem oraz Ŝe program ten jest szeroko promowany przez uczelnię. Statystyki 
(tab. 4) udostępnione przez szkołę wykazują pewne róŜnice w liczbach studentów 
wyjeŜdŜających oraz przyjeŜdŜających, ale nie oznacza to, Ŝe spadek w którymś 
roku wynika z braku zainteresowania. Studenci borykają się z pewnymi barierami, 
na przykład językowymi, ale dzięki rozmowom z byłymi uczestnikami Erasmusa  
i pracownikami uczelni przełamują swoje obawy. 
 

Tabela 4. Wyjazdy studentów PWSZ w Elblągu w latach 2005-2013 

Lata 
Wyjazdy 

studentów 
na studia 

Wyjazdy 
studentów 
na praktyki 

Wyjazdy nauczycieli 
w celu prowadzenia 

zajęć 

Wyjazdy 
pracowników 
na szkolenia 

2005/2006 10 – 1 – 

2006/2007 11 – 2 – 

2007/2008 11 10 2 2 

2008/2009 11 20 1 3 

2009/2010 22 18 1 4 

2010/2011 10 19 2 6 

2011/2012 14 30 2 9 

2012/2013 10 37 8 7 

Źródło: Archiwum PWSZ w Elblągu. 
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NaleŜy teŜ podkreślić, Ŝe program Erasmus rozszerza swoją działalność  
w całej Europie, stąd opinie, Ŝe jego wpływy są większe od tych, które szerzy UE, 
gdyŜ Erasmus włącza do programu kraje kandydujące zanim jeszcze stają się one 
jej członkami. W programie uczestniczy: 
• 4 tys. uczelni z róŜnych krajów, 
• ponad 2,5 mln studentów, 
• około 300 tys. nauczycieli akademickich, 
• około 30 tys. innych pracowników uczelni. 
 

 
3.2. Korzyści wynikające z programu Erasmus 
dla uczestników oraz społeczeństw krajów uczestniczących 
 

Stereotypy to zjawisko znane w kaŜdym kraju. Czy dotyczą jednak kaŜdego 
państwa na świecie? Czy znane są stereotypy dotyczące małych państw azjatyckich 
lub afrykańskich? Naturalnie większość ludzi wie, Ŝe na przykład kraje Afryki są 
biedne, ale nie są znane stereotypy dotyczące szczególnych cech narodów tego 
kontynentu. MoŜna więc wywnioskować, Ŝe stereotypy dotyczą tylko większych 
państw, bardziej znanych. Jeśli chodzi o Erasmusa, który działa na obszarze 
Europy, znane są stereotypy dotyczące prawie kaŜdej narodowości biorącej udział 
w tym programie. 

Badania naukowe pozwalają ocenić, z jaką siłą ludzie wierzą w stereotypy 
i jaki udział w ich przełamywaniu moŜe mieć program wymiany międzynarodowej. 
Wyniki jednego z badań przeprowadzonych wśród losowo wybranych 50 studen-
tów Erasmusa z róŜnych krajów (Polska, Hiszpania, Francja, Rosja, Szkocja, Buł-
garia, Ukraina, Rumunia oraz spoza Europy – Chiny, Bangladesz i Kazachstan) 
będących na wymianie w niemieckim Stralsundzie, jak i z PWSZ w Elblągu, 
wskazują, Ŝe w kontaktach z innymi mieszkańcami Europy nie zawsze kierują się 
oni stereotypami (rys. 3).  
 

 
Rys. 3. Wiara respondentów w stereotypy 

Źródło: Opracowanie własne. 
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 Odpowiedzi na pytanie, skąd biorą się stereotypy, są róŜne, ale zdecydowana 
większość respondentów odpowiadała, Ŝe uczyła się stereotypów w kulturze,  
w której Ŝyje (rys. 4). Co zaskakujące, na drugim miejscu znajduje się wpływ 
mediów. Nie jest to dobra wiadomość, gdyŜ oznacza, Ŝe ludzie łatwo ulegają wpły-
wom niepewnych źródeł informacji. 
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Rys. 4. Źródła stereotypów według respondentów 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Kolejne pytanie dotyczyło uprzedzeń. AŜ 72% badanych odpowiedziało,  
Ŝe nie ma uprzedzeń, co jest dość dobrą wiadomością, choć nie do końca 
satysfakcjonującą.  

Jeśli chodzi o przełamywanie stereotypów pod wpływem udziału w Eras-
musie, 74% ankietowanych odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy wyjazd  
w ramach tego programu pomaga przełamać stereotypy, gdy pozna się repre-
zentantów innych narodowości. Nie jest to główna idea programu, ale wpływa 
pozytywnie na jego wizerunek. 

Przedstawione wyniki są pozytywnymi przejawami udziału w programie Eras-
mus zarówno dla samych uczestników – gdyŜ dzięki przełamywaniu stereotypów 
wzrasta ich świadomość oraz wiedza na temat innych kultur i narodowości – jak  
i dla społeczeństw krajów uczestniczących. Ponadto działania Erasmusa wspoma-
gają integrację w całej Europie. 

Ostatnie pytanie dotyczyło innych korzyści płynących z uczestnictwa  
w programie Erasmus poza przełamywaniem stereotypów. Oczywisty jest fakt, Ŝe 
sama decyzja o udziale świadczy o odwadze i chęci przejścia pewnego „spraw-
dzianu” Ŝycia. Trzeba przełamać bariery językowe, radzić sobie w systemie admi-
nistracyjnym w obcym kraju oraz umiejętnie dysponować środkami przyznanymi 
na Ŝycie. Respondenci wskazują jeszcze inne plusy wymiany międzynarodowej 
(rys. 5). 
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Rys. 5. Korzyści z pobytu za granicą w ramach programu Erasmus 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
 
 
Podsumowanie 
 
 

Mimo Ŝe sam program wymiany międzynarodowej Erasmus wymaga nakładu 
ogromnych środków finansowych, moŜna stwierdzić, Ŝe pieniądze te są dobrze 
inwestowane – w rozwój młodych ludzi, którzy zdobywają nowe doświadczenie  
i wiedzę oraz wspaniałe przeŜycia i wspomnienia. Dodatkową korzyścią jest inte-
gracja i współpraca między krajami oraz wzrost tolerancji. JednakŜe stereotypy są 
takim zjawiskiem, którego nie uda się całkowicie uniknąć, choć zawsze trzeba 
próbować je przezwycięŜać, nie tracąc wiary i siły na szukanie faktów. 
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BREAKING  STEREOTYPES  UNDER  THE  INFLUENCE 

OF  INTERNATIONAL  EXCHANGE  PROGRAM  –  ERASMUS 

 
 
Abstract: Stereotypes is a common phenomenon throughout the world. They have a huge impact on 

man and his opinion about other ethnic or cultural groups. They are not always negative, but in many 

cases they limit man’s image about the people. The aim of article is to present posibilities of 

overcoming them. The greatest effects in that can reach young people, because it’s still possible to 

shape their opinions. The best way is a trip to another country, e.g. through the Erasmus program. 
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Mariusz Darabasz 

 

ZAGROśENIA  ZWIĄZANE  Z  KARTAMI  PŁATNICZYMI 
ORAZ  PIENIĄDZEM  ELEKTRONICZNYM 

Dynamicznemu w ostatnich latach rozwojowi kart płatniczych i pieniądza elektronicznego towarzyszy 

wzrost zagroŜeń związanych z posługiwaniem się tymi produktami. Znajomość potencjalnych zagro-

Ŝeń związanych z posługiwaniem się nimi jest z punktu widzenia klientów instytucji finansowych  

i innych podmiotów obrotu pieniądza elektronicznego bardzo istotna, gdyŜ pozwala uniknąć stania się 

ofiarą przestępstwa. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, na tle rozwoju w Polsce systemu 

kart płatniczych jako elektronicznego środka płatniczego oraz pieniądza elektronicznego jako instru-

mentu mikropłatności, zagroŜeń związanych z ich uŜywaniem. W artykule szczegółowo scharakte-

ryzowano rodzaje przestępstw związanych z kartami płatniczymi i pieniądzem elektronicznym oraz 

przedstawiono zagroŜenie tymi przestępstwami w Polsce w latach 2007-2009. 

 

 

 

Wprowadzenie 
 
 

Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych spowodował szybkie zmiany 

w zakresie form płatności. Nastąpiło zdecydowane odejście od transakcji gotów-

kowych na rzecz bezgotówkowych, wykorzystujących elektroniczne instrumenty 

płatnicze, takie jak: karty płatnicze czy teŜ pieniądz elektroniczny. Rozwojowi tych 

instrumentów towarzyszy wzrost zagroŜeń związanych z posługiwaniem się nimi. 

Jak podkreślają kryminolodzy Marcus Felson i Lawrence Cohen, twórcy teorii 

działań rutynowych, o rozmiarach przestępczości decyduje podaŜ okazji przestęp-

czych
1
. Masowość transakcji dokonywanych w formie bezgotówkowej powoduje, 

Ŝe osoby ich dokonujące są coraz częściej obiektami ataków przestępczych. Cechą 

charakterystyczną tej przestępczości jest to, Ŝe zdecydowanie trudniej jest ją 

wykryć niŜ inne kategorie przestępstw. Potwierdzają to w pełni słowa Billa 

Marlowa, przedstawiciela Międzynarodowej Agencji Zastosowania Nauki (SAIC, 

Science Applications International Corporation), który w 1998 roku stwierdził, Ŝe 

napad na bank przynosi średnio około 1,9 tys. USD zarobku, przy 82-procentowej 

wykrywalności sprawców tych przestępstw, zaś średnie włamanie komputerowe do 

banku przynosi około 250 tys. USD, przy wykrywalności sprawców poniŜej 2%
2
.  

                                                      
1 R. Głowacki, K. Łojek, A. Tyburska, A. Urban, Poradnik dla członków komisji bezpieczeństwa 

i porządku, Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2007, s. 89. 
2 J. Kosiński, Wstęp, [w:] Przestępczość z wykorzystaniem kart płatniczych. Materiały z konferencji 

naukowej, red. M. Zajder, J. Kosiński, Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 

2001, s. 6. 
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Jednym z głównych zadań instytucji obsługujących rynek kart płatniczych  
i płatności internetowych jest udostępnienie klientom produktów, które są jak 
najmniej skomplikowane, a jednocześnie jak najbardziej bezpieczne. Instytucje te 
powinny stale edukować swoich klientów w zakresie bezpiecznego posługiwania 
się oferowanymi produktami, zaś podmioty zajmujące się zwalczaniem przestęp-
czości doskonalić procesy wykrywcze związane z dynamicznie zmieniającymi się 
rodzajami zagroŜeń wynikającymi z posługiwania się kartami płatniczymi i pienią-
dzem elektronicznym. 

Przestępczość związana z kartami płatniczymi i pieniądzem elektronicznym 
jest nowym, specyficznym rodzajem, w którym nie ma bezpośredniego kontaktu 
pomiędzy sprawcą przestępstwa a jego ofiarą. Powoduje to, Ŝe osoby dokonujące 
transakcji bezgotówkowej dowiadują się ex post o tym, Ŝe stały się ofiarami 
przestępstw. RównieŜ i straty, jakie z tego tytułu poniosły, ujawniane są dopiero po 
upływie czasu. Znajomość przez klientów instytucji finansowych i innych podmio-
tów obrotu pieniądza elektronicznego potencjalnych zagroŜeń wynikających z po-
sługiwania się kartami płatniczymi i pieniądzem elektronicznym jest bardzo 
istotna, gdyŜ pozwala uniknąć stania się ofiarą przestępstw. 

Celem artykułu jest przedstawienie rodzajów zagroŜeń oraz skali przestęp-
czości związanej z posługiwaniem się kartami płatniczymi oraz pieniądzem elek-
tronicznym w Polsce w latach 2007-2009. Na podstawie analizy i oceny systemu 
obrotu kartami płatniczymi, funkcjonowania pieniądza elektronicznego oraz tech-
nicznych aspektów ich zabezpieczeń dokonano szczegółowej identyfikacji i cha-
rakterystyki zagroŜeń wynikających z posługiwania się tymi produktami. Ponadto 
na podstawie danych statystycznych policji przedstawiono zagroŜenie przestęp-
czością związaną z wykorzystaniem tych instrumentów. 
 
 
 

1. Rozwój płatności kartami płatniczymi 
 
 

Karty płatnicze okazały się ogromnym sukcesem bankowości detalicznej, 
pozwalającym bankom nie tylko na segmentację klientów, ale takŜe na zaofe-
rowanie klientom dostępu do nowych produktów i usług bankowych. W ostatnich 
latach przeszły one duŜą ewolucję. Na początku były to zwykłe kawałki blaszki, 
których pierwotną funkcją było identyfikowanie klientów w restauracjach, zaś 
regulowanie rachunków odbywało się później.  

Pierwsze karty płatnicze, które miały charakter lokalny, pojawiły się na 
początku XX wieku. Pierwszą kartę bankową wyemitował Flatbush National Bank 
w 1946 roku, zaś kolejną Franklin National Bank w 1952 roku. Z kolei pierwszy 
system kart, 

 
którego zaletą w stosunku do kart emitowanych przez inne banki, było 

to, Ŝe ich posiadacze nie musieli w określonym terminie realizować swoich 
zobowiązań finansowych, stworzony został przez Bank of America

3
.  

                                                      
3 J. Grzywacz, Rynek kart płatniczych w Polsce, [w:] Przestępczość z wykorzystaniem kart płatni-
czych. Materiały pokonferencyjne, s. 17. 
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Zaoferowanie klientom nowego produktu w postaci odnawialnego kredytu 

(revolving credit card) spowodowało, Ŝe Bank of America obok dynamicznej 

emisji na duŜą skalę własnych kart, sprzedał licencję równieŜ innym bankom. 

SprzedaŜ w 1976 roku pierwszej licencji brytyjskiemu Barclays Bank zapocząt-

kowała utworzenie przez Bank of America międzynarodowego stowarzyszenia 

VISA (International Service Association). Obawa innych banków amerykańskich 

przed dominacją systemu stworzonego przez Bank of America spowodowała 

utworzenie przez nie organizacji Interbank Card Association, która następnie 

przekształciła się w MasterCard. Obecnie VISA to największa na świecie organi-

zacja wydająca karty płatnicze dla systemów bankowych. Drugim co do wielkości 

systemem bankowych kart płatniczych jest MasterCard. Natomiast w Japonii 

funkcjonuje system JCB (Japan Credit Bureau), który jest organizacją skupiającą 

japońskie banki i organizacje finansowe. Karty tego systemu pojawiły się na rynku 

europejskim dopiero w 1990 roku.  

W Polsce pierwsze karty płatnicze pojawiły się na początku lat 90. ubiegłego 

wieku. Początkowo były to karty proste z ograniczonymi funkcjami. Od listopada 

1991 roku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy (obecnie PKO Bank 

Polski S.A.) wprowadziła nowy produkt, pierwszą w Polsce kartę bankomatową, 

która funkcjonowała wyłącznie w środowisku off-line i posiadała tygodniowy limit 

wypłat gotówki, niezaleŜny do wysokości środków finansowych zgromadzonych 

na rachunku posiadacza karty
4
. Z kolei pierwszą kartę płatniczą w Polsce 

wprowadził w lipcu 1993 roku do swojej oferty Bank Inicjatyw Gospodarczych. 

Była to karta PolCard, która dla klientów indywidualnych oferowana była w wersji 

Classic, zaś dla klientów biznesowych w wersji Business. Oprócz krajowych kart 

płatniczych banki w Polsce wprowadziły międzynarodową kartę płatniczą. Pierw-

szym bankiem, który ją wprowadził, był równieŜ Bank Inicjatyw Gospodarczych. 

W maju 1991 roku wydał on dla klientów biznesowych kartę Visa Business. 

Obecnie karty kredytowe wydawane są przez wszystkie większe banki w Polsce,  

w formie prestiŜowych kart Visa Platinum czy MasterCard Word Signia, a dla 

klienta masowego kart Visa Electron czy teŜ MasterCard Electronic
5
. 

ZałoŜeniem banków wprowadzających karty było sprzedanie jak największej 

ich liczby i dotarcie w ten sposób do jak największej liczby klientów. JednakŜe  

nie przypuszczano, Ŝe rynek kart płatniczych aŜ tak zdominuje rynek płatności. 

Wraz z rozwojem handlu elektronicznego pojawiły się teŜ nowe usługi płatnicze 

umoŜliwiające dokonywanie płatności przez internet, zarówno w sklepach oferują-

cych swoje towary i usługi w sieci, jak równieŜ na aukcjach internetowych, jak na 

przykład Allegro czy eBay. Do płatności internetowych wykorzystuje się głównie 

przelewy elektroniczne z rachunków bankowych, do których klient ma dostęp  

za 
 
pośrednictwem 

 
internetu, 

 
karty 

 
płatniczej  oraz  innych  innowacyjnych  metod  

                                                      
4 S. Malarz, Historia i rozwój kart w Polsce, [w:] III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. 

Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych, red. J. Kosiński, Wydaw-

nictwo WyŜszej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2003, s. 9. 
5 Ibidem, s. 12. 
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(np. przedpłacone konta internetowe u dostawców usług, karty przedpłacone, wia-

domości SMS). 

Karta płatnicza to kawałek plastiku z wytłoczonymi danymi i podpisem 

posiadacza, o znormalizowanym wymiarze określonym w międzynarodowej 

normie ISO/IEC 7810:2003
6
. W praktyce moŜna jednak spotkać karty płatnicze 

innych rozmiarów, gdyŜ na przykład PKO Bank Polski wprowadził do obiegu kartę 

płatniczą mniejszych rozmiarów, w dodatku bez wytłoczonych danych (fot. 1). 

Obecnie nowością są karty o nieregularnych kształtach. 

 

 

Fot. 1. Karty płatnicze róŜnej wielkości 
Źródło: Zbiory własne. 

 

Według standardów międzynarodowej normy ISO/IEC 7810:2003 karty płat-

nicze muszą być wykonane z tworzywa sztucznego, materiałem tym moŜe być 

laminowany PCV. Mogą to być równieŜ materiały o podobnych lub lepszych 

właściwościach uŜytkowych, takie jak poliestry i polietyleny. W kartę płatniczą 

wtapiany jest pasek magnetyczny, a w przypadku gdy stosowany jest mikropro-

cesor, równieŜ i on. Powierzchnia karty pokryta jest rysunkiem lub układem  

w postaci siatki giloszowej, co zabezpiecza kartę przed mechanicznymi działa-

niami usuwania tłoczeń, jak równieŜ wykonaniem jej kopii. Ponadto większość 

kart wyposaŜona jest w elementy antyskanerowe, w mikrodruki i nadruki widoczne 

w promieniach ultrafioletowych. NajwaŜniejszym elementem karty płatniczej jest 

jednak numer karty. KaŜda karta płatnicza posiada wytłoczony, indywidualnie 

nadany numer, na którego podstawie moŜna ustalić wydawcę karty oraz numer 

rachunku karty w banku jej posiadacza. Obok numeru karty najczęściej wytłoczone 

na niej są: data waŜności karty, typ karty i dane właściciela karty. KaŜda karta 

posiada awers i rewers. Na awersie karty powinny znajdować się takie elementy, 

jak: nazwa i symbol banku bądź organizacji, która wydała kartę, numer karty, data 

                                                      
6 Międzynarodowa norma ISO/IEC 7810:2003 definiuje fizyczne parametry dowodów osobistych  

i kart identyfikacyjnych. Dla kart stosowanych w bankowości (kart płatniczych, kart bankomatowych 

itp.) przewiduje ona format ID-1 oznaczający: szerokość 85,60 mm, wysokość 53,98 mm oraz 

grubość 0,76 mm. Szerzej parametry kart płatniczych charakteryzuje K.J. Jakubski, Techniczne aspekty 

karty płatniczej, [w:] Przestępczość z wykorzystaniem kart płatniczych. Materiały konferencyjne, red. 

J. Kosiński, Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2006, s. 55.  
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waŜności, nazwisko i imię posiadacza, logo systemu, w ramach którego karta 

została wystawiona (np. Visa), hologram charakterystyczny dla danego systemu 

czy mikroprocesor w przypadku kart chipowych. Na rewersie karty powinny 

znajdować się: pasek magnetyczny zawierający wszystkie dane dotyczące karty, 

pasek z odpowiednim nadrukiem na podpis posiadacza karty (tzw. panel podpisu). 

Rozmieszczenie standardowych elementów kart płatniczych przedstawiono na 

fotografii 2. NaleŜy podkreślić, Ŝe kaŜdy z systemów wydających karty stosuje 

dodatkowo swoje indywidualne zabezpieczenia. 

 

 

Fot. 2. Rozmieszczenie standardowych elementów na karcie płatniczej 
Źródło: Zbiory własne. 

 

W latach 1998-2009 liczba kart oraz punktów akceptujących karty płatnicze 

dynamicznie wzrosła. W 1998 roku liczba kart płatniczych będących w obrocie  

w Polsce wynosiła 3,876 mln. JuŜ w roku następnym nastąpił bardzo dynamiczny 

wzrost liczby kart, gdyŜ na rynku polskim w obrocie było 8,290 mln kart płatni-

czych, to jest o 138,8% więcej (rys. 1).  

Tendencja wzrostowa liczby kart w obrocie utrzymała się na rynku równieŜ  

w kolejnych latach. Tylko w 2003 roku zanotowano nieznaczny spadek liczby kart, 

który nie wynikał ze zmniejszonego zainteresowania klientów tym produktem 

bankowym, lecz z faktu, Ŝe w 2003 roku, w porównaniu z końcem 2002 roku, 

liczba kart została urealniona do poziomu 15,130 mln. Spadek liczby kart w 2003 

roku o 1,786 mln spowodowany był korektą błędu sprawozdawczego banków, 

polegającą na uwzględnianiu w ich statystykach kart, które nie były juŜ uŜywane 

przez posiadaczy (np. kart przeterminowanych, kart znajdujących się na tzw. stop 

listach).  
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Liczba kart

[w mln] 

 

Rys. 1. Liczba kart płatniczych w Polsce w latach 1998-2009 (w mln) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.nbp.pl/home.aspx/systemplatniczy/karty_platnicze.html 

[dostęp: 26.07.2013]. 

 

W 2009 roku liczba kart płatniczych będących w obiegu w Polsce wyno- 

siła 33,401 mln i była wyŜsza o 3,125 mln kart, to jest o 10,32% więcej niŜ  

w 2008 roku, kiedy w Polsce było w obiegu 30,276 mln kart płatniczych. Pomimo 

bardzo dynamicznego wzrostu liczby kart płatniczych w Polsce średnio na jednego 

mieszkańca w Polsce w 2009 roku przypadało tylko 0,87 karty. Dane te wskazują, 

Ŝe w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej (UE), gdzie średnio na jednego 

mieszkańca przypadło 1,45 karty, w Polsce występowało opóźnienie pod wzglę-

dem rozwoju rynku płatności kartami (rys. 2).  

Największe nasycenie kartami płatniczymi w krajach UE w 2009 roku wy-

stępowało w Wielkiej Brytanii, gdzie na jednego mieszkańca przypadało średnio 

2,33 karty oraz w Luksemburgu – 1,99 karty. Krajami europejskimi o najniŜszej 

liczbie kart przypadających na jednego mieszkańca były, obok Polski, byłe kraje 

postkomunistyczne, takie jak: Rumunia, gdzie na jednego mieszkańca przypadało – 

0,60 karty, Węgry – 0,88, Czechy – 0,89 oraz Słowacja – 0,91 karty (rys. 2).  

W Polsce w latach 2003-2009 liczba bankomatów, z których korzystać mogli 

posiadacze kart, uległa podwojeniu. W 2003 roku sieć bankomatów obejmowała 

7575 tych urządzeń, zaś w 2009 roku było ich juŜ 15 883, to jest o 8308 więcej.  

W latach tych wzrosła równieŜ liczba tak zwanych akceptantów, czyli punktów,  

w których posiadacze kart mogli realizować transakcje. Ich liczba wzrosła z 60 029 

w 2003 roku do 92 989 w 2009 roku, a więc o 54,91% (rys. 3).  

Liczba transakcji dokonywanych w bankomatach (wypłaty gotówki, depozyty 

gotówkowe, przelewy, zakupy towarów lub usług) wzrosła z 384,766 mln zł  

w 2003 roku do 671,275 mln zł w 2009 roku. Zwiększenie dostępności bankoma-

tów dla klientów oraz wzrost liczby transakcji dokonywanych w bankomatach spo-

wodowały, Ŝe łączna wartość transakcji bankomatowych wzrosła z 103,451 mld zł  

w 2003 roku do 245,143 mld zł w 2009 roku. RównieŜ w latach 2003-2009 

zwiększyła się średnia wartość jednostkowej transakcji dokonywanej w banko-

matach z 269 zł w 2004 roku do 365 zł w 2009 roku. 
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Rys. 2. Liczba kart płatniczych przypadająca na jednego mieszkańca 
w krajach Unii Europejskiej w 2009 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego 
 z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2009 rok, Narodowy Bank Polski, 

Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2011, 
www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/polska_a_kraje_ue_2010.pdf [dostęp: 23. 08.2013]. 

 

Liczba bankomatów

Liczba akceptantów
 

Rys. 3. Liczba bankomatów oraz akceptantów kart płatniczych w Polsce w latach 2003-2009 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.nbp.pl/home.aspx/systemplatniczy/karty_platnicze.html  

[dostęp: 26.07.2013]. 
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W 2009 roku w Polsce na milion mieszkańców przypadało średnio 412 

bankomatów. Jest to niewiele w porównaniu z innymi krajami UE, w których juŜ  

w 2001 roku przypadało zdecydowanie więcej, bo średnio 654 bankomatów  

na milion mieszkańców. W 2001 roku najlepszy dostęp do bankomatów mieli 

mieszkańcy Hiszpanii, Portugalii i Austrii, gdzie na jeden milion mieszkańców 

przypadało odpowiednio: 1167, 1022 oraz 814 bankomatów. W tym samym roku 

Polacy mogli korzystać tylko z 6476 bankomatów, co oznacza, Ŝe średnio przy-

padało tylko 169 bankomatów w przeliczeniu na milion mieszkańców Polski.  

Wraz z dynamicznie rosnącą w latach 1998-2009 w Polsce liczbą kart płatni-

czych będących w obrocie równie dynamicznie wzrastała liczba oraz wolumen 

transakcji zrealizowanych kartami. O ile w 2003 roku 15,130 mln kart płatniczych 

będących w obiegu zrealizowano 43,313 mln operacji rejestrowanych przez 

agentów rozliczeniowych, co daje średnio 2,86 operacji na kartę, to w 2009 roku 

33,401 mln kart zrealizowano 701,278 mln operacji, to jest średnio 20,99 operacji 

na kartę, czyli ponad siedmiokrotnie więcej. Wartość operacji zarejestrowanych 

przez agentów rozliczeniowych wzrosła w tym samym czasie z 6,108 mld zł  

w 2003 roku do 75,773 mld zł w 2009 roku. W latach 2003-2009 liczba kart 

płatniczych będących w obrocie w Polsce wzrosła o 120,75%, zaś liczba operacji 

dokonywanych tymi kartami o 1519,09%, a wartości transakcji o 1140,48%
7
.  

Przedstawione dane dotyczące wzrostu w Polsce w latach 2003-2009 liczby 

kart płatniczych, dostępności do bankomatów, liczby akceptantów przyjmujących 

płatności kartami, liczby operacji dokonywanych nimi oraz wzrostu wolumenu 

transakcji świadczą jednoznacznie o rosnącym bardzo dynamicznie wykorzystaniu 

kart jako instrumentów płatniczych. W początkowym okresie rozwoju systemu 

płatności kartami banki tworzyły własne sieci bankomatów i wydawały karty  

do wypłat gotówki jedynie we własnej sieci bankomatów. Polityka ta doprowadziła 

do utworzenia kilkunastu odrębnych sieci bankomatowych. Powodowało to, Ŝe 

klienci danego banku mogli korzystać tylko z jego sieci bankomatów, co było 

powaŜnym utrudnieniem w realizacji transakcji. W czerwcu 1997 roku grupa 

banków krajowych zawarła porozumienie o świadczeniu usług dla krajowych 

posiadaczy kart w międzybankowej sieci on-line i wdroŜyła tak zwany switch 

krajowy, obsługiwany przez PolCard. Rozszerzenie porozumienia na wszystkie 

banki posiadające bankomaty umoŜliwiło wzajemne uznawanie kart we wszystkich 

bankomatach w kraju. W Polsce oprócz sieci bankomatów będących własnością 

banków funkcjonuje równieŜ sieć bankomatów utworzona przez spółkę Euronet. 

Firma ta świadczy bankom usługi outsourcingowe w zakresie obsługi bankomatów 

oraz przetwarzania transakcji.  

 

                                                      
7 www.nbp.pl/home.aspx/systemplatniczy/karty_platnicze.html [dostęp: 26.07.2013]. 
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2. Rodzaje kart płatniczych 
 

 

W powszechnym uŜyciu znajduje się wiele róŜnych rodzajów kart płatni-

czych. Kryteriami podziału kart są: występowanie lub brak elementów kredy-

towych, moment opłacania transakcji, technologia zabezpieczenia oraz rodzaj 

emitenta. Ze względu na występowanie lub brak elementów kredytowych karty 

płatnicze dzieli się na: 

• karty kredytowe, 

• karty obciąŜeniowe, 

• karty debetowe. 

Karty kredytowe (credit cards) umoŜliwiają ich posiadaczowi dokonanie 

zapłaty za nabyte towary lub usługi przy wykorzystaniu środków finansowych 

pochodzących z kredytu udzielonego przez instytucje finansowe. Rozliczanie 

transakcji dokonanej kartą kredytową następuje okresowo, na przykład w formie 

comiesięcznej spłaty części zaciągniętego kredytu. 

Dokonanie zapłaty za nabyte towary lub usługi przy wykorzystaniu kredytu 

krótkoterminowego, tak zwanego kredytu kupieckiego, moŜliwe jest przy wyko-

rzystaniu kart obciąŜeniowych (charge cards). Specyfika ich polega na tym, Ŝe 

rozliczenie dokonanych nimi transakcji odbywa się w cyklu rozliczeniowym,  

na przykład miesięcznym.  

Rozliczenie transakcji dokonanej za pomocą karty debetowej (debit cards) 

następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez bank informacji o realizacji płatności. 

Warunkiem rozliczenia transakcji jest posiadanie przez klienta odpowiednich 

środków finansowych na rachunku bankowym. Wartość transakcji dokonanej kartą 

debetową powinna odbywać się do wysokości środków zgromadzonych na ra-

chunku posiadacza karty. Przekroczenie sumy środków finansowych zdeponowa-

nych na koncie jest moŜliwe pod warunkiem, Ŝe klient uzyskał tak zwaną linię 

kredytową w rachunku.  

W latach 1998-2009 wśród kart płatniczych wyróŜnionych według kryterium 

występowania lub braku elementów kredytowych w Polsce zdecydowanie domino-

wały karty debetowe. NaleŜy podkreślić, Ŝe w analizowanym okresie struktura kart 

płatniczych uległa zmianie, gdyŜ w 1998 roku karty debetowe stanowiły 86,2% 

tych trzech rodzajów kart, zaś w 2009 roku ich udział spadł do 65,8%. W tym 

czasie zmalał równieŜ udział kart obciąŜeniowych, które w 1998 roku stanowiły 

11,4%, zaś w 2009 roku ich udział wynosił tylko 1,1%. W latach 1998-2009 wzrósł 

za to udział kart kredytowych, które w 1998 roku stanowiły tylko 2,4%, zaś  

w 2009 roku juŜ 33,1% tych trzech rodzajów kart. Strukturę kart płatniczych  

w Polsce w latach 1998-2009 według kryterium występowania lub braku elemen-

tów kredytowych w sposób obrazowy przedstawiono na rysunku 4. 
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Rys. 4. Struktura kart płatniczych w Polsce z uwzględnieniem podziału na karty debetowe, kredytowe  

i obciąŜeniowe w latach 1998-2009 (w %) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.nbp.pl/home.aspx/systemplatniczy/karty_platnicze.html 

[dostęp: 26.07.2013]. 

 

Ze względu na moment opłacania transakcji wyróŜnia się następujące rodzaje 

kart płatniczych: 

• karty typu pay-now – tak zwane karty debetowe, w których obciąŜenie nastę-

puje z dniem uŜycia karty, 

• karty typu pay later, wśród których wyróŜnia się: 

– karty obciąŜeniowe (tzw. charge) – obciąŜenie rachunku posiadacza karty 

następuje w wyznaczonym terminie po dokonaniu transakcji, 

– karty kredytowe, w przypadku których ich posiadacz nie musi posiadać 

związanego z kartą rachunku bankowego. Zobowiązanie do zapłaty za 

transakcję przeradza się w kredyt, którego spłata następuje w formie kredytu 

długoterminowego. 

Kolejnym, bardzo istotnym z punktu widzenia rozwaŜań o bezpieczeństwie 

transakcji dokonywanych karatami płatniczymi, kryterium podziału kart płatni-

czych jest podział ze względu na technologię zabezpieczenia. Według tego kryte-

rium wyróŜnia się
8
: 

• karty ze wzorem podpisu posiadacza, 

• karty tłoczone bez zabezpieczeń, 

• karty z paskiem magnetycznym, 

• karty z mikroprocesorem. 

                                                      
8 W. Kwiatkowski, Bankowe karty płatnicze, Wydawnictwo AWA Press, Warszawa 1995, s. 21-27. 
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W kartach ze wzorem podpisu posiadacza elementem pozwalającym na 

weryfikację uprawnień klienta do posługiwania się kartą jest pasek (panel) z jego 

wzorem podpisu. Karty tłoczone zawierają dane identyfikacyjne właściciela karty, 

takie jak: imię, nazwisko, numer rachunku, wytłoczona na karcie jest równieŜ data 

jej waŜności, zaś na odwrocie znajduje się panel wzoru podpisu. Elementem 

wyróŜniającym karty magnetyczne jest wtopiony w kartę pasek magnetyczny 

zawierający dane dotyczące karty. Ponadto na karcie tej moŜe się znajdować, ale 

nie musi, panel przeznaczony na podpis posiadacza. Z kolei karty mikroproce-

sorowe (smart cards, chip cards) to karty z wtopionym układem scalonym, który 

zawiera dane posiadacza karty. Mikroprocesor jest w stanie przechować znacznie 

więcej danych niŜ pasek magnetyczny. Dlatego teŜ karty z mikroprocesorem nie 

wymagają posiadania paska magnetycznego i miejsca na wzór podpisu posiadacza 

karty. W praktyce przedstawione powyŜej rodzaje kart płatniczych występują  

w formie mieszanej, co oznacza, Ŝe karta mikroprocesorowa posiada zazwyczaj 

równieŜ panel podpisu oraz pasek magnetyczny.  

W 1998 roku wśród kart płatniczych na rynku polskim występowały wy-

łącznie karty z zabezpieczeniem w postaci paska magnetycznego. W kolejnych 

latach moŜna było zaobserwować tendencję zwiększania się udziału liczby kart  

z zabezpieczeniem podwójnym, to jest paskiem magnetycznym i mikroprocesorem. 

Ich liczba wzrosła z 8,3 tys. w 1999 roku, kiedy stanowiły 0,1% wszystkich kart 

płatniczych, do 8019,9 tys. w 2009 roku, kiedy stanowiły 24% (rys. 5). 
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Rys. 5. Struktura kart płatniczych według technologii zapisu danych w Polsce w latach 1998-2009 (w %) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.nbp.pl/home.aspx/systemplatniczy/karty_platnicze.html  

[dostęp: 26.07.2013]. 

 
Zwiększonej podaŜy pieniądza towarzyszy wzrost liczby przestępstw z nią 

związanych. Podobnie jest równieŜ z obrotem kartami płatniczymi, chociaŜ wraz  

z wprowadzaniem nowoczesnych zabezpieczeń proceder ten jest w znacznym 

stopniu utrudniony. Obecnie wydawane karty wyposaŜone są w mikroprocesor 
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chipowy, na którym zapisywane są wszystkie dane potrzebne do autoryzacji. 

Dodatkowo wszystkie karty chipowe wymagają podania tak zwanego numeru PIN, 

co daje prawie stuprocentową gwarancję, Ŝe osoba płacąca taką kartą jest jej 

właścicielem
9
. Niestety sporo jest jeszcze kart magnetycznych (z paskiem) i to 

właśnie posiadacze tych kart są najbardziej naraŜeni na wszelkiego rodzaju nadu-

Ŝycia, w szczególności takie, które potwierdzane są podpisem posiadacza. 

Innym, bardzo istotnym z punktu widzenia funkcjonalności kart jest ich 

podział na
10

: 

• płatnicze, 

• bankomatowe, 

• identyfikacyjne, 

• wirtualne, 

• zbliŜeniowe (bezdotykowe). 

Karta płatnicza umoŜliwia dokonywanie płatności bez uŜycia gotówki. Karty 

te moŜna równieŜ wykorzystać do realizacji operacji za pomocą bankomatów,  

w tym równieŜ do pobierania gotówki.  

Karta bankomatowa z kolei słuŜy wyłącznie do przeprowadzania transakcji za 

pomocą bankomatów. Nie pełni funkcji płatniczych.  

Z kolei funkcją kary identyfikacyjnej jest uproszczenie i skrócenie procesu 

sprawdzenia toŜsamości klienta. Zapewnia ona większy poziom bezpieczeństwa 

niŜ tradycyjne metody oparte na porównywaniu wzoru podpisu czy teŜ spraw-

dzeniu dokumentu toŜsamości. 

Karty wirtualne to nowy rodzaj kart płatniczych, słuŜący do dokonywania 

transakcji bez fizycznego uŜycia karty. Kartą wirtualną nie moŜna płacić w zwy-

kłym sklepie, podjąć gotówki w bankomacie czy oddziale banku. SłuŜy ona wy-

łącznie do dokonywania płatności w internecie. W celu zwiększenia bezpieczeń-

stwa dokonywanych transakcji, przed kaŜdymi zakupami moŜna ją naładować,  

a następnie po dokonaniu transakcji „rozładować”.  

Karta zbliŜeniowa (bezdotykowa) słuŜy do realizacji płatności za zakupione 

towary lub usługi na niskie kwoty. Początkowo w krajach UE karty te posiadały 

limit kwoty transakcji w wysokości około 15 EUR, a w Wielkiej Brytanii wynosił 

on 10 funtów. W Polsce Bank BZ WBK, który był pierwszym emitentem takich 

kart, ustalił limit wydatków w wysokości 50 zł. Karta zbliŜeniowa nie wymaga 

umieszczenia jej bądź przesunięcia w czytniku. Do zatwierdzenia dokonanej nią 

transakcji nie ma teŜ potrzeby wpisania kodu PIN czy teŜ złoŜenia podpisu 

                                                      
  9 Osobisty Numer Identyfikacyjny (tzw. PIN) to cyfrowy kod słuŜący do identyfikacji karty lub 

posiadacza, korzystającego z urządzeń odczytujących informacje zawarte na pasku magnetycznym 

lub miroprocesorze. 
10 Podział kart bankowych ze względu na funkcjonalność na: płatnicze, bankomatowe, identyfi-

kacyjne i wirtualne zaproponowany przez H. Balicką proponuję rozszerzyć o nowy rodzaj karty 

bankowej – kartę bezdotykową (bezstykową), która jest nowym produktem bankowym. W Polsce 

karty zbliŜeniowe pojawiły się w 2007 roku, a jako pierwszy dodał je do swojej oferty Bank Zachodni 

WBK. Wprowadzono je głównie po to, aby skrócić czas realizacji transakcji w sklepach – por.  

H. Balicka, Bankowość elektroniczna, [w:] Finanse, bankowość i rynki finansowe, red. E. Pietrzak, 

M. Markiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 205. 
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właściciela. Karty zbliŜeniowe są trwalsze niŜ ich odpowiedniki magnetyczne czy 

chipowe, które zuŜywają się poprzez mechanicznie wsuwanie ich do terminala. 

Podstawową wadą kart zbliŜeniowych jest jednak to, Ŝe z uwagi na fakt, iŜ jest to 

stosunkowo nowy produkt bankowy brak jeszcze rozbudowanej sieci urządzeń 

akceptujących transakcje nimi dokonywane. W Polsce na początku 2011 roku 

liczba kart zbliŜeniowych przekroczyła 2 mln, a moŜna było nimi płacić tylko  

w 12 tys. placówek, w których terminale wyposaŜone były w czytniki zbliŜe-

niowe
11

. 

Poza przedstawionymi rodzajami kart bankowych w ofercie banków są rów-

nieŜ karty lojalnościowe, związane z programem, którego celem jest utrzymanie 

trwałych relacji z klientami banku. Uczestnictwo w programie wiąŜe się z uzys-

kiwaniem przez klienta punktów, które otrzymuje on za kaŜdą dokonaną kartą 

transakcję. Zgromadzenie odpowiedniej liczby punktów skutkuje przyznaniem 

posiadaczowi karty określonej nagrody.  

Banki wprowadzają równieŜ karty we współpracy z podmiotami komercyj-

nymi. Tego typu karty, przez system zniŜek oferowanych posiadaczom, mają  

na celu pozyskanie nowych klientów. Jeszcze innym rodzajem kart bankowych  

są karty emitowane wspólnie z organizacjami klubowymi, które są oznaką przy-

naleŜności do określonego klubu i prestiŜu wynikającego z tej przynaleŜności. 

Najbardziej znane i prestiŜowe organizacje klubowe to: American Express oraz 

Diners Club International. American Express to organizacja posiadająca najdłuŜszą 

tradycję i największą renomę. Działa ona od 1850 roku i w początkowym okresie 

swojej działalności zajmowała się realizacją przekazów pienięŜnych oraz emisją 

czeków podróŜnych. W 1958 roku wydała własną kartę typu Travel & Adventure 

znaną powszechnie jako zielona karta American Express. Natomiast Diners Club 

International to organizacja wydająca karty o charakterze elitarnym, uŜywane przez 

osoby o wysokim statusie finansowym
12

.  
 
 
 

3. Pieniądz elektroniczny jako instrument mikropłatności 
 
 

Jedną z największych innowacji w zakresie płatności bezgotówkowych okazał 

się produkt nazywany pieniądzem elektronicznym (electronic money). Z punktu 

widzenia praktycznego moŜna go traktować jako przedpłacony elektroniczny 

instrument płatniczy, który ze względu na swoją funkcjonalność praktyczną  

i prawną słuŜy do dokonywania płatności niskokwotowych
13

. Wydawcami pieniądza 

                                                      
11 www.finanse.egospodarka.pl/62331,Ponad-2-miliony-kart-zblizeniowych-Visa,1,4.html [dostęp: 

28.03.2013]. 
12 H. Balicka, op. cit., s. 214. 
13 R. Kaszubski, J. Grodzicki, Pieniądz elektroniczny – bezpieczny instrument mikropłatności, [w:]  

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instru-

mentów płatniczych, red. J. Kosiński, Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 

2006, s. 131.  
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elektronicznego mogą być banki, instytucje kredytowe oraz inne podmioty, których 

działalność ukierunkowana jest na wykonywanie czynności związanych z obrotem 

pieniądza elektronicznego. Podstawową róŜnicą pomiędzy kartą płatniczą a pie-

niądzem elektronicznym jest to, Ŝe karta jest elektronicznym instrumentem dostępu 

do środków zgromadzonych na rachunku posiadacza i w przypadku przestępstw 

kartowych na utratę naraŜone są całe środki zgromadzone na rachunku przez 

posiadacza karty. Zaś w przypadku pieniądza elektronicznego, ze względu na 

ograniczenie do 150 EUR kwoty, jaka moŜe być zapisana na nośniku, istnieje 

potencjalna moŜliwość utracenia tylko tej kwoty. Z uwagi na to, Ŝe transakcje 

detaliczne dzięki temu instrumentowi mikropłatności stają się łatwiejsze i szybsze 

oraz charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa, moŜe on zrewo-

lucjonizować obecnie przyjęte i zakorzenione metody płatności i stać się duŜym 

wyzwaniem dla gotówki w płatnościach opiewających na niewielkie kwoty
14

.  

Pieniądz elektroniczny występuje pod dwoma postaciami
15

: 

• produktu bazującego na technologii kart procesorowych – tak zwana elektro-

niczna portmonetka (electronic purse, multipurpose prepaid card), 

• produktu wykorzystującego oprogramowanie, za pomocą którego posiadacz 

moŜe dokonywać płatności w internecie – tak zwany pieniądz sieciowy (network 

based, sofware besed product). 

Elektroniczna portmonetka to produkt występujący jako substytut banknotów  

i monet, słuŜący do realizacji płatności detalicznych opiewających na niewielkie 

kwoty. Jest to rodzaj karty płatniczej słuŜącej głównie do regulowania niewielkich 

płatności. WyposaŜona jest w mikroprocesor, a zasada jej działania przypomina 

tradycyjne regulowanie rachunków gotówką. Jest to tak zwana karta przedpłacona 

(prepaid card), w której uzupełnienie środków finansowych następuje przez przy-

stosowane do tego celu bankomaty, komputer podłączony do sieci i wyposaŜony  

w czytnik kart czy teŜ telefon. Właściciel elektronicznej portmonetki w kaŜdej 

chwili moŜe sprawdzić przez specjalny, niewielkich rozmiarów czytnik stan posia-

danych środków finansowych. Płatności moŜna realizować za pomocą plastikowej 

karty, zegarka z wbudowaną kartą chipową, telefonu lub breloczka ze specjalną 

naklejką (fot. 3). 

Pieniądz sieciowy to produkt wykorzystujący oprogramowanie komputerowe  

i sieć internetową do realizacji płatności detalicznych na niewielkie kwoty. Reali-

zacja płatności za jego pośrednictwem przebiega w sposób odmienny niŜ przy 

uŜyciu elektronicznych portmonetek. Konto bankowe klienta słuŜy, przy wyko-

rzystaniu specjalnie zainstalowanego na komputerze uŜytkownika oprogramo-

wania, do przekazania określonej kwoty elektronicznych pieniędzy na komputer 

osobisty uŜytkownika oraz do dokonywania płatności. KaŜdorazowo, po dokonaniu 

transakcji, oprogramowanie dokonuje rejestracji zapisów. Pieniądz sieciowy jest 

                                                      
14 R. Janowicz, R. Klepacz, Pieniądz elektroniczny na świecie. Istota i zastosowanie elektronicznej 

portmonetki, Biblioteka MenedŜera i Bankowca, Warszawa 2002, s. 11. 
15 R. Janowicz, Pieniądz elektroniczny na świecie, [w:] III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. 

Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych, red J. Kosiński, Wydaw-

nictwo WyŜszej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2003, s. 21. 
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produktem, który nie ma postaci fizycznej, jednak spełnia funkcje pieniądza i po-

dobnie, jak to ma miejsce w przypadku elektronicznej portmonetki, słuŜy do doko-

nywania transakcji niskokwotowych
16

. 

 

 

Fot. 3. Zegarek z wbudowaną kartą chipową słuŜący do dokonywania płatności zbliŜeniowych 
Źródło: Zbiory własne. 

 

Dynamiczny rozwój pieniądza elektronicznego spowodował, Ŝe róŜnice między 

poszczególnymi jego rodzajami zacierają się. Wynika to z faktu, Ŝe elektroniczna 

portmonetka stała się urządzeniem wielofunkcyjnym i umoŜliwia dokonywanie 

płatności w sieci przy wykorzystaniu specjalnego czytnika podłączonego do kom-

putera
17

. MoŜliwości pieniądza elektronicznego na tle innych form płatności przed-

stawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Pieniądz elektroniczny a inne formy płatności 

Formy płatności 

MoŜliwości pieniądza Pieniądz 
elektroniczny 

Gotówka Karty płatnicze 

Prawny środek płatniczy Tak Tak Tak 

Akceptowalność Bardzo ograniczona Nieograniczona Ograniczona 

Koszt pojedynczej transakcji Niski Średni Średni 

Anonimowość uŜytkownika Tak Tak Nie 

MoŜliwość końcowego 
sfinalizowania transakcji 
bezpośredniej (face-to-face 
transaction) 

Tak Tak Nie 

MoŜliwość końcowego 
sfinalizowania transakcji  
na odległość (non-face-to-face 
transaction) 

Tak Tak Nie 

Źródło: R. Janowicz, R. Klepacz, op. cit., s. 34. 

                                                      
16 W. Chmielarz, Systemy elektronicznej bankowości i cyfrowej płatności, Wydawnictwo WyŜszej 

Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, Warszawa 1999, s. 13. 
17 R. Janowicz, R. Klepacz, op. cit., s. 32-33. 
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Internet jest najmłodszym medium, przez które banki docierają do klientów. 
Niezwykle szybki rozwój technologii internetowych umoŜliwił zaoferowanie 

klientom pełnej gamy produktów bankowych przy znacznie niŜszych kosztach  
w porównaniu z bankowością tradycyjną. Powstają równieŜ banki wirtualne, czyli 

takie, które nie mają tradycyjnych, umiejscowionych oddziałów, a swoją dzia-
łalność prowadzą wyłącznie przez internet. 

 
 

 

4. Rodzaje przestępstw związane z kartami płatniczymi 
i pieniądzem elektronicznym 
 

 
Dynamicznie rosnąca liczba kart płatniczych będących w obrocie oraz wyso-

kość obrotów dokonywanych przy ich wykorzystaniu powodują potrzebę spoj-
rzenia na problem bezpieczeństwa systemu płatności kartowych. Dotyczy to 

zarówno zakłóceń związanych z transakcjami dokonywanymi kartami, ich rozli-
czeniami, jak i dokonywania przestępstw kartowych. Do najczęściej spotykanych 

przestępstw kartowych zalicza się
18

: 
• wyłudzenie karty na podstawie wniosku z fałszywymi danymi (application 

fraud, fraudulent application), 
• przechwycenie karty przesyłanej pocztą przez emitenta na adres posiadacza – 

tak zwane karty niedoręczone (card not received), 

• karty zgubione i skradzione (lost, stolen cards), 
• fałszerstwa kart (counterfeit), 

• nielegalne wykorzystanie numeru karty (fraudulent use of account), 
• fałszerstwa elektroniczne, 

• inne przestępstwa. 

Wyłudzenie karty na podstawie wniosku z fałszywymi danymi polega na 

sfałszowaniu wniosku o przyznanie karty w celu otrzymania od emitenta karty 
oryginalnej. Przestępstwa te mogą mieć dwojaką postać. Po pierwsze moŜe to być 

wyłudzenie na tak zwaną osobę podstawioną. W tym przypadku sprawca, w za-
mian za niewielką opłatę, wchodzi w posiadanie karty płatniczej, która zostaje 

wystawiona na realną osobę, na jej prawdziwe dane personalne. „Osoba podsta-
wiona” to z reguły osoba bez stałego miejsca zamieszkania oraz zatrudnienia. 

Powoduje to problem z ustaleniem miejsca jej pobytu, a w przypadku, gdy juŜ to 
miejsce pobytu zostanie ustalone, nie ma moŜliwości wyegzekwowania od tej 

osoby wyłudzonych środków finansowych. W drugim przypadku wyłudzenie karty 

                                                      
18 A. Adamski, Zapobieganie przestępstwom z wykorzystaniem kart płatniczych – analiza problemu 

na tle porównawczym, [w:] Przestępczość z wykorzystaniem kart płatniczych. Materiały z konferencji 

naukowej, red. M. Zajder, J. Kosiński, Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 

2001, s. 117-128; R. Łuczak, Kryminalistyczne spojrzenie na przestępczość związaną z obrotem przy 

uŜyciu kart płatniczych, [w:] Przestępczość z wykorzystaniem kart płatniczych. Materiały z konfe-

rencji naukowej, red. M. Zajder, J. Kosiński, s. 141-145. 
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następuje poprzez wykorzystanie sfałszowanych dokumentów osoby nieistniejącej, 
tak zwanej osoby fikcyjnej. 

Drugim rodzajem przestępstw związanym z kartami płatniczymi jest prze-
chwycenie karty przesyłanej pocztą przez emitenta na adres posiadacza. Stosowana 

przez instytucje finansowe praktyka dostarczania drogą pocztową kart płatniczych 
osobom uprawnionym do ich uŜywania stwarza powaŜne ryzyko przechwycenia 

przesyłki przez osoby nieuprawnione, a następnie do nieuprawnionego wyko-
rzystania tych kart. NaleŜy podkreślić, Ŝe ten rodzaj przestępstw jest szczególnie 

niebezpieczny, gdyŜ karty przechwycone w drodze od emitenta do posiadacza 

przez długi okres nie są zgłoszone i zastrzeŜone jako utracone. Ponadto karty te nie 
są podpisane. Przestępca, składając na panelu podpisu karty swój podpis, nie musi 

obawiać się jakichkolwiek problemów przy podpisywaniu rachunku obciąŜe-
niowego w trakcie przestępczych transakcji. Powoduje to, Ŝe przestępca przez 

długi czas swobodnie, bez większego ryzyka moŜe dysponować tymi kartami. 
Przestępstwa związane z kartami zgubionymi i skradzionymi polegają na tym, 

Ŝe przestępcy, którzy weszli w ich posiadanie, nie zmieniając danych karty, 
podszywają się pod uŜytkownika. Fałszując podczas przestępczych transakcji jego 

podpis (wzór podpisu prawowitego posiadacza znajduje się na pasku karty), 
dokonują zakupu towarów i usług. Bardzo częstym przypadkiem związanym  

z kartami zagubionymi lub utraconymi w wyniku przestępstwa (np. w wyniku 
kradzieŜy lub rozboju) jest to, Ŝe wraz z utratą karty przestępcy wchodzą równieŜ 

w posiadanie numeru PIN karty. Wynika to z faktu, Ŝe posiadacze kart płatniczych 
zapisują często numer PIN na kartach płatniczych lub w innym miejscu, na 

przykład dokumentach czy kartkach papieru, które noszą przy sobie. W momencie 
kradzieŜy czy teŜ zgubienia torebki, portfela itp. przestępca wchodzi w posiadanie 

zarówno karty płatniczej, jak i zapisanego cyfrowego kodu dostępu do niej. 
Fałszerstwo kart trwa od momentu pojawienia się ich na rynku, przybierając 

róŜne formy, od prymitywnych do w pełni profesjonalnych. W odróŜnieniu od kart 

skradzionych sfałszowane karty są średnio wykorzystywane zdecydowanie dłuŜej  
i powodują, Ŝe szkoda jest równieŜ średnio o 40% wyŜsza od tej, jaka jest 

następstwem zakupów dokonywanych za pomocą kart skradzionych
19

. W ramach 
fałszerstw kart najczęściej moŜna spotkać się z następującymi przypadkami

20
: 

• podrabianiem kart, 
• przerobieniem kart, 

• tak zwanym fałszerstwem całkowitym metodą „biały plastik” (white plastic). 

Podrabianie kart polega na stworzeniu duplikatu oryginalnej karty płatniczej 
ze wszystkimi jej elementami, po to aby wykorzystać ją w innym miejscu. W przy-

padku tego fałszerstwa posiadacz oryginalnej karty dowiaduje się o obciąŜeniu 

jego konta najczęściej w momencie otrzymania wyciągu z konta, a ma to miejsce 
po upływie pewnego czasu. Techniki podrabiania kart są róŜne i mogą dotyczyć 

nadruku, tłoczenia, hologramów i innych elementów kart płatniczych. 

                                                      
19 A. Adamski, op. cit., s. 123. 
20 R. Łuczak, op. cit., s. 142-144. 
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Fałszerstwa polegające na przerobieniu kart dotyczą dokonywania zmian  

w oryginalnych kartach. Mogą one polegać na zmianie numerów, po to aby ominąć 

zastrzeŜenia kart, zmianie daty waŜności karty, na dokonaniu zmian w obrębie 

paska ze wzorem podpisu itp. 

Podrabianie kart metodą „biały plastik” to tak zwane fałszerstwo całkowite, 

które polega na stworzeniu duplikatu karty z uŜyciem białego plastiku, który jest 

ogólnie dostępny w handlu i słuŜy jako surowiec do produkcji identyfikatorów, 

kart rabatowych, telefonicznych i innych (fot. 4). Przestępstwo to polega na prze-

niesieniu elementów z karty oryginalnej na biały plastik. MoŜe to być wytłoczenie 

na karcie plastikowej elementów słowno-graficznych czy teŜ dokonanie zapisu  

na pasku magnetycznym. 

Kolejnym rodzajem przestępstw kartowych jest nielegalne wykorzystanie 

numeru karty. Polega ono na posługiwaniu się przez osoby nieupowaŜnione 

danymi z oryginalnej karty płatniczej w celu wyłudzenia towarów i usług poprzez 

zamówienia internetowe, telefoniczne i pocztowe. W takich przypadkach wy-

starczy podać jedynie numer karty, imię i nazwisko posiadacza oraz datę waŜności 

karty, by towar został dostarczony, a usługa zrealizowana. 

 

 

Fot. 4. Karta plastikowa z paskiem magnetycznym, która moŜe być wykorzystana 
do podrabiania kart płatniczych metodą „biały plastik” (white plastic) 

Źródło: Zbiory własne. 

 

Fałszerstwa elektroniczne to kategoria przestępstw występująca tylko w tych 

punktach, w których znajdują się terminale elektroniczne. W przypadku tych 

przestępstw bardzo często dochodzi do współpracy pracownika punktu handlowo- 

-usługowego z przestępcą. Przestępstwo to moŜe polegać na posłuŜeniu się ory-

ginalną kartą, która ma zmienioną zawartość paska magnetycznego lub teŜ na tym, 

Ŝe nieuczciwy sprzedawca po dokonaniu pierwotnej legalnej transakcji wyko-

rzystuje dane z paska karty i na taką samą lub inną kwotę dokonuje transakcji przez 

ręczne wprowadzenie do jej terminala danych. Ma to miejsce szczególnie w sytu-

acjach, gdy posiadacz karty nie obserwuje, co sprzedawca robi z kartą.  

Do innych przestępstw kartowych zalicza się wykorzystanie karty zgłoszonej 

przez legalnego posiadacza jako utraconej. Sprawca po zgłoszeniu utraty karty 

(zagubienia lub kradzieŜy) posługuje się nią w celu wyłudzenia towarów lub usług. 

Po dokonaniu transakcji kupna posiadacz karty zmienia miejsce pobytu, co unie-

moŜliwia wyegzekwowanie naleŜności.  
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W większości przedstawionych powyŜej rodzajów przestępstw kartowych,  

w tym przede wszystkim we wszystkich przypadkach fałszerstw kart płatniczych, 

niezbędne do popełnienia przestępstwa są autentyczne dane posiadaczy kart. 

Metody pozyskania tych danych zaleŜą od wiedzy, pomysłowości oraz poziomu 

zaawansowania technologicznego sprawców przestępstw. Podstawowymi meto-

dami uzyskiwania danych są
21

: 

• spisywanie numerów kart, 

• generatory numerów kart – cyfra Luhna, 

• tak zwany phishing (wyłudzanie poufnych danych), socjotechniki i fałszywe 

strony oraz witryny internetowe, 

• zaawansowane techniki podpatrywania numerów kart oraz skimming 

(kopiowanie zawartości paska magnetycznego karty), 

• włamania do baz danych i systemów przechowujących numery kart. 

Spisywanie numerów kart to najprostszy sposób pozyskania informacji wy-

starczających do dokonania przestępczej transakcji kartą w internecie. Do naduŜyć 

dochodzi podczas kontaktu pracownika obsługującego transakcję płatności kartą. 

Ma to najczęściej miejsce na przykład w sytuacji wykorzystania karty płatniczej 

jako gwarancji zapłaty w wypoŜyczalni pojazdów czy teŜ jako warunku rezerwacji 

noclegu w hotelu. 

Banki nadają numery swoim kartom według określonych algorytmów, jedno-

cześnie blokują zakresy numerów, których nie uŜywają. Wygenerowanie prawidło-

wego numeru karty jest moŜliwe, gdy sprawca będzie potrafił wyliczyć tak zwaną 

cyfrę Luhna, która wchodzi w skład numeru karty i jest cyfrą kontrolną wyliczaną 

na podstawie innych liczb, występujących w numerze karty. W internecie dostępne 

są programy zwane generatorami numerów kart – cyfra Luhna, które wykorzystując 

odpowiednie algorytmy z duŜym prawdopodobieństwem pozwalają wygenerować 

hipotetyczny numer karty danego banku. Numery kart wygenerowane w ten sposób 

będą uŜyteczne dla sprawcy, o ile trafi on na numer karty faktycznie istniejącej  

w systemie danego wydawcy (fot. 5). 

Phishing polega na wysyłaniu do uŜytkowników sieci specjalnych wiado-

mości mailowych, których zadaniem jest nakłonienie podstępem odbiorcy do 

odwiedzenia spreparowanej witryny internetowej i zaktualizowania na niej infor-

macji dotyczących kart, na przykład hasła logowania czy teŜ hasła dostępu do 

serwisu bankowego, numeru karty, daty waŜności itp. Spreparowana strona inter-

netowa wyglądem do złudzenia przypomina znany uŜytkownikowi oryginalny 

serwis banku. Przykład spreparowanej witryny instytucji finansowej – mBank – 

przedstawiono na fotografii 6, zaś oryginalnej strony logowania do tego banku na 

fotografii 7. 

                                                      
21 J. Biegański, R. Wachowski, Ocena bezpieczeństwa i zagroŜeń związanych z kartami płatniczymi 

oraz transakcjami bankowymi w internecie, praca naukowa finansowana ze środków na naukę  

w latach 2009-2011 w ramach projektu rozwojowego OR00004007 Przeciwdziałanie i zwalczanie 

przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego przyspieszonego i zrównowa-

Ŝonego rozwoju społeczno-gospodarczego – materiały niepublikowane, s. 15-18. 
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Fot. 5. Zrzut z ekranu programu słuŜącego do generowania numerów kart płatniczych 
Źródło: M. Zajda, Prawno-kryminalistyczne aspekty przestępczości z uŜyciem elektronicznych instrumentów 

płatniczych, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku, Słupsk 2003, s. 37. 

 

 

Fot. 6. Zrzut z ekranu przedstawiający spreparowaną witrynę internetową mBanku 
Źródło: M. Zajda, Prawno-kryminalistyczne aspekty przestępczości z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów 

płatniczych, materiały niepublikowane, Gdańsk 2010, s. 102. 



M. Darabasz, ZagroŜenia związane z kartami płatniczymi… 41 

 

 

Fot. 7. Zrzut ekranu przedstawiający oryginalną witrynę internetową mBanku 
Źródło: M. Zajda, Prawno-kryminalistyczne aspekty przestępczości z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów 

płatniczych, s. 103. 

 

NaleŜy podkreślić, Ŝe po otwarciu podrobiona witryna wygląda niemal do-

kładnie jak oryginalna strona logowania banku. Występujące tu jedynie niewielkie 

z pozoru róŜnice w elementach polegają na: 

• dziwnym adresie jak na stronę URL banku w pasku adresowym przeglądarki,  

co świadczy, Ŝe nie został on w Ŝaden sposób przez przestępców zamaskowany, 

• braku „kłódki” – ikony bezpiecznego połączenia w pasku statusu przeglądarki, 

która oznacza połączenie szyfrowane za pomocą https, stosowane powszechnie 

w przypadku witryn bankowych. 

Bardzo często nieświadomi zagroŜeń internauci wykonują zawarte w otrzy-

manej wiadomości instrukcje lub, logując się na spreparowaną stronę banku, 

przekazują na konta phisherów hasła i inne dane. Skuteczność phishingu zaleŜy od 

oczekiwanej reakcji odbiorcy, który czuje się zobligowany do zareagowania na 

oficjalny komunikat lub wiadomość. Oszuści zajmujący się phishingiem starają się 

podstępem, wykorzystując znajomość socjotechnik, nakłonić uŜytkowników inter-

neowych portali finansowych do ujawnienia ich danych osobowych, numerów kart 

płatniczych, identyfikatorów oraz haseł dostępu do internetowych rachunków 

bankowych. Odmianą tej kategorii oszustw jest wystawienie fałszywej witryny 

internetowej, która ma za zadanie przyciągać potencjalne ofiary atrakcyjnością 

ceny oferowanych towarów i usług. Strona taka będzie przyjmować zapłaty przy 

uŜyciu kart płatniczych jedynie po to, aby pozyskać dane posiadaczy kart.  
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Kolejnym ze sposobów pozyskiwania informacji danych posiadaczy kart są 
zaawansowane techniki podpatrywania numerów kart oraz skimming. Podpatry-

wanie numerów kart, daty waŜności, numeru PIN i innych danych moŜe nastąpić 

przy wykorzystaniu kamer nagrywających transakcje dokonywane w bankomacie. 

Zwykle są to kamery umieszczone przez sprawców przestępstw w pobliŜu urzą-

dzeń samoobsługowych bądź montowane jako tak zwane nakładki w bankomatach 

(fot. 8).  

 

 

Fot. 8. Nakładka w bankomacie 
Źródło: Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 

Inną metodą pozyskania danych niezbędnych do dokonania transakcji bez 

fizycznego uŜycia karty jest skimming. Polega on na skopiowaniu paska magne-

tycznego oryginalnej karty. Incydenty skanowania pasków magnetycznych mogą 

wystąpić podczas dokonywania płatności terminalem w placówkach handlowych 

lub usługowych oraz w bankomatach. Popularnym sposobem skimmingu w ban-

komatach są nakładki zakładane na bankomatowe czytniki kart oraz nakładki na 

czytniki kart, słuŜące do otwierania drzwi do pomieszczeń, w których znajdują się 

bankomaty (fot. 9).  

 

 
 

Fot. 9. Przykładowy czytnik kart (skimmer) montowany na drzwiach do bankomatów 
Źródło: http://www.wykop.pl/ramka/667041/skimmer [dostęp: 06.03.2014]. 

 

Włamania do baz danych i systemów przechowujących numery kart są obec-

nie, z uwagi na ilość utraconych danych, najpowaŜniejszym z zagroŜeń uzyskiwania 
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danych o kartach i ich posiadaczach. Przykładem takiego włamania jest zdarzenie, 

które miało miejsce między 17-19 kwietnia 2011 roku, kiedy hakerzy uzyskali do-

stęp do baz danych serwisów koncernu Sony: PlayStation Network (oferującego 

gry, muzykę oraz filmy na konsole Sony) oraz Qriocity (portal zajmujący się sprze-

daŜą muzyki i filmów). W wyniku tego włamania przestępcy przejęli dane perso-

nalne, adresy e-mail, loginy i hasła 77 mln uŜytkowników. Polski oddział kon-

cernu Sony podał, Ŝe skradziono dane 375 tys. uŜytkowników serwisu PlayStation 

Network, z których 43 tys. zawierały teŜ informacje o kartach płatniczych
22

.  

 

 

 

5. ZagroŜenie przestępstwami związanymi z kartami 
płatniczymi i pieniądzem elektronicznym w Polsce 
w latach 2007-2009 
 
 

W 2009 roku w Polsce wszczęto łącznie 655 postępowań przygotowawczych 

o przestępstwa popełnione przeciwko elektronicznym instrumentom płatniczym.  

W stosunku do roku poprzedniego, to jest 2008, wszczęto ich o 186 więcej,  

co stanowiło wzrost o 39,66% (rys. 6). 
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Rys. 6. Liczba postępowań przygotowawczych wszczętych o przestępstwa 

przeciwko elektronicznym narzędziom płatniczym w Polsce w latach 2007-2009 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji. 

 

Spośród ogółu wszczętych w 2009 roku postępowań przygotowawczych  

o przestępstwa przeciwko elektronicznym narzędziom płatniczym zakończono 552 

postępowania, co stanowiło 84,27%. Z kolei wynikiem pozytywnym zakończono 

144 postępowania, co oznacza, Ŝe co piąte (21,98%) wszczęte postępowanie 

przygotowawcze o przestępstwa przeciwko elektronicznym narzędziom płatniczym 

zakończyło się w 2009 roku wykryciem sprawców. W 2008 roku wszczęto łącznie 

                                                      
22 www.tvn24.pl/1,1701277,druk.html [dostęp: 26.04.2014]. 
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469 postępowań przygotowawczych o przestępstwa przeciwko elektronicznym 

narzędziom płatniczym, a zakończono 327, co stanowiło 69,72%. Z wynikiem 

pozytywnym w 2008 roku zakończono 97 postępowań, co stanowiło 20,68% 

wszystkich wszczętych postępowań
23

. W latach 2007-2009 spośród wszczętych 

ogółem 1428 postępowań przygotowawczych o przestępstwa popełnione prze-

ciwko elektronicznym instrumentom płatniczym 566 (39,64%) postępowań zakoń-

czono z powodu niewykrycia sprawców przestępstwa. W poszczególnych latach 

wskaźnik postępowań zakończonych z powodu niewykrycia sprawców przestępstw 

kształtował się na poziomie
24

:  

• w 2009 roku – 49,01%,  

• w 2008 roku – 32,62%,  

• w 2007 roku – 30,26%. 

ZagroŜenie przestępczością przeciwko elektronicznym instrumentom płatni-

czym jest na terenie Polski zróŜnicowane. W 2009 roku najwyŜszy stopień za-

groŜeń tym rodzajem przestępczości występował w mieście stołecznym Warszawa 

oraz w województwach małopolskim, śląskim oraz pomorskim. Tylko w tych czte-

rech regionach Polski wszczęto łącznie 336 postępowań, to jest ponad połowę 

(51,30%) wszystkich postępowań wszczętych o przestępstwa przeciwko elektro-

nicznym instrumentom płatniczym w Polsce (rys. 7).  

 

 

Rys. 7. Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych o przestępstwa 
przeciwko elektronicznym narzędziom płatniczym w poszczególnych województwach w 2009 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji. 

                                                      
23 Dane statystyki policyjnej Komendy Głównej Policji. 
24 NaleŜy podkreślić, Ŝe wysokie wskaźniki, bo wynoszące 30-50%, zakończenia prowadzonych 

postępowań przygotowawczych z powodu niewykrycia sprawców wcale nie oznaczają, Ŝe przestęp-

stwa te w ogóle nie zostają wykryte. W duŜej mierze są one wykrywane w następnych okresach 

sprawozdawczych, jako tzw. postępowania podjęte z umorzenia.  
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Zdecydowanie najniŜsze zagroŜenie przestępczością przeciwko elektronicz-

nym instrumentom płatniczym zarejestrowano w 2009 roku w województwie 

świętokrzyskim, gdzie wszczęto tylko 8 postępowań, co stanowiło 1,22% wszyst-

kich postępowań wszczętych w Polsce, oraz w województwie podlaskim, gdzie 

wszczęto 15 postępowań, które stanowiły 2,29%. 

Wśród przestępstw związanych z kartami płatniczymi w 2009 roku domi-

nowały kradzieŜe, stanowiące aŜ 82,79% wszystkich spraw tej grupy. Łącznie  

w 2009 roku w Polsce dokonano 15 955 kradzieŜy kart płatniczych, z czego 10 060 

(63,05%) stanowiły kradzieŜe kart kredytowych, 5731 (35,92%) kradzieŜe kart 

debetowych, zaś 164 (1,03%) kradzieŜe elektronicznych portmonetek. Strukturę 

spraw związanych z kartami płatniczymi w 2009 roku przedstawiono na rysunku 8. 
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Rys. 8. Struktura spraw związanych z kartami płatniczymi w 2009 roku (w %) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji. 

 

W 2009 roku drugą co do liczebności grupę spraw związanych z kartami 

płatniczymi stanowiły fałszerstwa kart, których zarejestrowano 1490, co stanowiło 

7,33% wszystkich spraw. Wśród fałszerstw kart płatniczych zdecydowanie do-

minowały podrobienia kart, których zarejestrowano 1478, co stanowiło 99,19% 

wszystkich spraw związanych z fałszerstwami kart.  

W tym samym roku w jednostkach Policji w Polsce zgłoszono 669 przy-

padków zagubienia karty. Stanowiły one 4,51% wszystkich spraw związanych  

z kartami płatniczymi, z czego 556 dotyczyło zagubienia kart kredytowych, a 313 

kart debetowych (rys. 9).  

NaleŜy podkreślić, Ŝe w 2009 roku w Polsce zarejestrowano tylko trzy przy-

padki, które stanowiły 0,02% wszystkich spraw, związane z kartami niedoręczo-

nymi, czyli polegające na przechwyceniu przez sprawców przestępstw kart przesy-

łanych drogą pocztową przez emitenta na adres posiadacza. 

W 2009 roku wśród przestępstw związanych z kopiowaniem kart płatniczych, 

których zarejestrowano w Polsce 490, dominowały przestępstwa polegające na 
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kopiowaniu kart w bankomatach – zarejestrowano 390 takich przypadków, stano-

wiły one 79,59% wszystkich spraw związanych z kopiowaniem kart płatniczych, 

pozostałe 100 przypadków (20,41%) dotyczyło skimmingu.  
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Rys. 9. Liczba przestępstw fałszerstw i kopiowania kart płatniczych w Polsce w 2009 roku 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji. 

 
W ostatnich latach systematycznie wzrasta liczba komputerów i gospodarstw 

domowych mających dostęp do internetu. O ile w 2004 roku w Polsce 36% 

gospodarstw domowych posiadało komputer, to w 2008 roku wartość ta wzrosła do 

59%. Dostęp do sieci w 2004 roku posiadało 26% polskich gospodarstw domo-

wych, zaś w 2008 – 46%.  

Tak duŜemu w latach 2004-2008 wzrostowi liczby komputerów i liczby 

gospodarstw domowych mających dostęp do internetu towarzyszył dynamiczny 

wzrost liczby osób korzystających z usług bankowości elektronicznej. Liczba osób 

w wieku od 16 do 74 lat, które korzystały z usług bankowości elektronicznej, 

wzrosła w tamtym okresie z 4% do 17%
25

. Dynamiczny wzrost liczby osób 

korzystających z bankowości elektronicznej w Polsce powoduje, Ŝe coraz łatwiej 

wejść w posiadanie danych osób posługujących się elektronicznymi środkami 

płatniczymi. Jak wynika z danych statystyki policyjnej, o ile przestępczość pole-

gająca na kradzieŜy danych właścicieli elektronicznych instrumentów płatniczych 

nie stanowi jeszcze w Polsce powaŜnego problemu, to jednak coraz częściej 

spotyka się przejawy tego typu przestępczości. Z raportu firmy Symantec wynika, 

Ŝe na świecie w ciągu sekundy cyberprzestępcy przeprowadzają ponad 100 ata-

ków
26

. Celem tych ataków są równieŜ dane związane z kartami płatniczymi oraz 

transakcjami bankowymi w internecie.  

W 2009 roku oferowano sprzedaŜ danych dotyczących kart kredytowych, ta-

kich jak: 
 
imię i nazwisko właściciela, 

 
numer karty,  data waŜności, numery CVV2.  

                                                      
25 J. Biegański, R. Wachowski, op. cit., s. 35-36. 
26 Trends for 2009, „Symantec Global Internet Security Threat Report” 2010, vol. 15, s. 73, 

http://security-sh3ll.blogspot.com/2010/04/symantec-global-internet-security.html [dostęp: 02.10.2013]. 
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W porównaniu z 2008 rokiem udział tych ofert spadł z 32% do 19%. Czarno-

rynkowa wartość danych dotyczących kart kredytowych wynosiła od 85 centów do 

30 USD i była uzaleŜniona od zakresu tych danych. Taki sam, bo 19-procentowy, 

udział w całej czarnorynkowej ofercie stanowiły dane dotyczące kont bankowych. 

Wartość czarnorynkowa tych danych wynosiła od 15 do 850 USD, w zaleŜności od 

stanu konta i od tego, czy było to konto osoby prywatnej, czy teŜ firmowe. Wartość 

mają równieŜ dane kont e-mailowych, które stanowią 7% czarnorynkowej oferty. 

Ich wartość wynosi od 1 do 10 USD i zaleŜy od tego, ile moŜna w nich znaleźć 

danych osobowych, numerów telefonów, innych adresów e-mail, po to aby roz-

syłać spam za pośrednictwem takiego konta oraz zdobyć hasła do innych usług 

internetowych uŜytkownika (np. konta w Amazon.com). Same adresy e-mail sprze-

dawano w pakietach. Za plik 1 MB danych płacono od 1,7 USD do 15 USD. Tego 

typu oferty stanowiły 7% wszystkich czarnorynkowych ofert.  

W 2009 roku oferty sprzedaŜy danych skopiowanych z paska magnetycznego 

kart płatniczych stanowiły 5% wszystkich ofert. Ich udział wzrósł w stosunku  

do 2008 roku o 3%. Dane te uzyskiwane były najczęściej przez skimming,  

a ich czarnorynkowa wartość wynosiła od 4 USD do 150 USD. Swoją wartość 

czarnorynkową mają równieŜ dane o konkretnej osobie, takie jak imię i nazwisko, 

adres, numer PESEL, numery SSN. Ich wartość czarnorynkowa wynosiła od  

70 centów do 20 USD.  

Ostatnie lata uświadomiły bankom w Polsce, Ŝe pojawiło się nowe bardzo 

powaŜne zagroŜenie w postaci ataków typu phishing. Do chwili obecnej nie 

znaleziono skutecznej metody na wyeliminowanie tego przestępstwa. Statystyki 

dotyczące liczby ataków są trudne do ustalenia, a dane o stratach wynikających  

z tych ataków są praktycznie niemoŜliwe do oszacowania. Jest to spowodowane 

tym, Ŝe Ŝadna instytucja finansowa nie ujawnia, jak duŜe straty poniosła w wyniku 

przestępstw internetowych. W Polsce w latach 2002-2009 odnotowano 14 ataków 

phishingowych (rys. 10).  

 

 

Rys. 10. Liczba odnotowanych incydentów naruszających bezpieczeństwo usług elektronicznych 
polskich banków 

Źródło: J. Biegański, R. Wachowski, op. cit., s. 38. 
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Pierwszy znany atak na instytucję finansową w Polsce został przeprowadzony 

w sierpniu 2002 roku na jeden z największych polskich banków. Było to włamanie 

do komputera podłączonego do internetu, który nie posiadał jednocześnie połą-

czenia z wewnętrzną siecią banku. Sprawcy ataku prawdopodobnie chcieli włamać 

się do wewnętrznych systemów bankowych, ale wewnętrzne procedury bankowe 

spowodowały, Ŝe atak był nieskuteczny. 

Najwięcej ataków phishingowych przeprowadzono na polskie banki w latach 

2004 i 2008. Łącznie były to po cztery ataki, polegające na podaniu w e-mailu 

fałszywej strony banku. NaleŜy podkreślić, Ŝe nie odnotowano dotąd w Polsce 

Ŝadnego przypadku włamania z internetu do wewnętrznej sieci banku. Wykaz 

wszystkich zgłoszonych ataków w latach 2002-2009 na polskie banki przedsta-

wiono w tabeli 2. 

 
Tabela 2. Wyniki analizy doniesień o atakach na polskie banki 

Data Opis ataku 

Sierpień 2002 Włamanie do komputera bankowego podłączonego do internetu. Sprawcy 
nie włamali się do sieci wewnętrznej banku 

Luty 2004 Atak typu phishing, w mailu podano link przekierowujący na fałszywą stronę 
banku 

Luty 2004 Atak typu phishing, w mailu podano link przekierowujący na fałszywą stronę 
banku 

Sierpień 2004 Klient informuje Policję o utracie 13 tys. zł – przejęcie danych 
identyfikacyjnych klienta 

Grudzień 2004 Klient informuje Policję o utracie 30 tys. zł – przejęcie danych 
identyfikacyjnych klienta 

Marzec 2006 Poprzez wirusa zbierano dane o klientach banku, na podstawie których 
przestępcy dokonali wypłat. Szacowane straty wyniosły 3 mln zł 

Marzec 2006 Nieuczciwy pracownik zdefraudował 400 tys. zł 

Maj 2007 Atak typu phishing, w mailu podano link przekierowujący na fałszywą stronę 
banku 

Sierpień 2007 Atak typu phishing, w mailu podano link przekierowujący na fałszywą stronę 
banku 

Marzec 2008 Atak typu phishing, w mailu podano link przekierowujący na fałszywą stronę 
banku 

Marzec 2008 Atak typu phishing, w mailu podano link przekierowujący na fałszywą stronę 
banku 

Maj 2008 Atak typu phishing, w mailu podano link przekierowujący na fałszywą stronę 
banku 

Czerwiec 2008 Atak typu phishing, w mailu podano link przekierowujący na fałszywą stronę 
banku 

Lipiec 2009 Koń trojański Zeus zmienił dane przelewów w Locie. Brak danych o skali 
przestępstwa 

Źródło: J. Biegański, R. Wachowski, op. cit., s. 15-18. 
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Zakończenie 

 

Występujące w Polsce zagroŜenia związane z kartami płatniczymi i transak-

cjami bankowymi są ściśle powiązane z trendami europejskimi i światowymi. 

NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe tradycyjnie rozumiany phishing (z wykorzystaniem 

fałszywej strony www) jest obecnie coraz rzadziej wykorzystywany zarówno  

w Polsce, jak i zagranicą ze względu na relatywnie niską skuteczność. Z jednej 

strony uŜytkownicy są coraz bardziej świadomi tego zagroŜenia, z drugiej zaś 

systemy bankowe będące najczęstszymi celami phishingu wymagają bardziej 

złoŜonych form uwierzytelnienia niŜ sama nazwa uŜytkownika i hasło. W sposób 

znaczący utrudnia to uzyskanie pełnego dostępu do konta z wykorzystaniem 

naiwnych metod phishingu, bez jednoczesnego wzbudzania podejrzeń. Coraz 

częściej spotyka się metody wydobywania danych dostępowych za pomocą 

złośliwego oprogramowania – tak zwanych snifferów czy teŜ tak zwanych koni 

trojańskich, przeprowadzających phishing wewnątrz przeglądarki klienta.  

Z jednej strony wraz ze wzrostem zagroŜeń instytucje finansowe będą 

sukcesywnie zmuszane do wzmacniania ochrony elektronicznych transakcji po-

przez rozwój nowych technologii i udostępnianie ich klientom. Z drugiej strony 

coraz bardziej świadomi klienci będą się domagać od tych instytucji coraz bardziej 

bezpiecznych rozwiązań. 
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THREATS  RELATED  WITH  USING  CREDIT  CARDS 

AND  ELECTRONIC  MONEY 

 

Abstract: Dynamic development of credit cards and e-cash, in recent years, is accompanied by an 
increase the risk associated with using these products. It’s very important that customers, financial 
institutions and other entities has knowledge of the potential risk associated with using or credit 
cards or e-cash because it allows them to avoid becoming a victim of crime. Article presents the 
development of polish system of electronic credit cards as a means of payment and electronic money 
as an instrument for micropayments. The main objective of this study is to present risks related to the 
use of those mechanisms. The article contains detailed description of the types of crimes related to 
payment cards and electronic money and presents the threats of these crimes in Poland in the period 
2007-2009.
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ZINTEGROWANE  ZARZĄDZANIE 

JEDNOSTKAMI  TERYTORIALNYMI 

W  PERSPEKTYWIE  FINANSOWEJ  2014-2020 

Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja, diagnoza i ocena zmian w postrzeganiu i w systemie 

wsparcia jednostek terytorialnych w kontekście współfinansowania rozwoju tych jednostek ze środ-

ków Unii Europejskiej (UE) w perspektywie finansowej 2014-2020. W artykule dokonano syntetycznej 

analizy zreformowanej polityki spójności UE na lata 2014-2020, a następnie przedstawiono 

zaleŜności i powiązania pomiędzy krajowymi i unijnymi dokumentami strategicznej integracji 

terytorialnej, zasady delimitacji obszarów funkcjonalnych i osi strategicznej interwencji wynikające  

z Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 wraz z przykładowym wskazaniem osi 

strategicznej interwencji w województwie warmińsko-mazurskim. Omówiono takŜe zintegrowane 

inwestycje terytorialne jako nowe narzędzie implementacji strategii spójności w zintegrowanych 

obszarach funkcjonalnych.  

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 

Przez jednostkę terytorialną naleŜy rozumieć względnie wyodrębniony obszar 
przestrzenny wraz z zasobami materialnymi i kapitałem społecznym oraz organami 
władzy. Oznacza to, Ŝe jednostki terytorialnej nie naleŜy utoŜsamiać jedynie z jed-
nostką samorządu terytorialnego (JST) wynikającą z formalnego podziału admi-
nistracyjnego, chociaŜ nie wyklucza się takiej identyfikacji. W praktyce bowiem 
istnieje wiele jednostek terytorialnych identyfikowanych według specyficznych 
kryteriów, na przykład obszary czy strefy: depresyjne, nadmorskie, przyrodnicze, 
agrarne, przygraniczne, zurbanizowane, funkcjonalne (np. śuławy czy obszar Wiel-
kich Jezior Mazurskich), a takŜe obszary metropolitalne (np. Trójmiasto czy Górny 
Śląsk). Jednostki te posiadają zawsze mniej lub bardziej sformalizowaną władzę 
(reprezentację, przedstawicielstwo). W JST wynikających z administracyjnego po-
działu kraju funkcję organów zarządzających sprawują organy władzy uchwało-
dawczej (sejmik, rada) oraz organy władzy wykonawczej (zarząd, wójt, burmistrz, 
prezydent miasta). W jednostkach pomocniczych są to odpowiednio: zebrania wiej-
skie, rady dzielnic/osiedli, ale równieŜ sołtys i zarząd dzielnicy/osiedla. W związ-
kach, porozumieniach i stowarzyszeniach JST mogą to być walne zgromadzenia, 
zarządy lub inne organy przewidziane w statutach1. 
                                                      
1 Leksykon prawa administracyjnego, red. E. Bojanowski, K. śukowski, C.H. Beck, Warszawa 2009,  
s. 358-367. 
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Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja, diagnoza i ocena zmian  
w postrzeganiu i w systemie wsparcia jednostek terytorialnych w kontekście 
współfinansowania rozwoju tych jednostek ze środków Unii Europejskiej (UE)  
w perspektywie finansowej 2014-2020. W artykule dokonano syntetycznej analizy 
zreformowanej polityki spójności UE na lata 2014-2020, a następnie przedsta-
wiono zaleŜności i powiązania pomiędzy krajowymi i unijnymi dokumentami stra-
tegicznej integracji terytorialnej, zasady delimitacji obszarów funkcjonalnych i osi 
strategicznej interwencji wynikające z Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowa-
nia Kraju 20302 wraz z przykładowym wskazaniem osi strategicznej interwencji 
w województwie warmińsko-mazurskim. Omówiono takŜe zintegrowane inwesty-
cje terytorialne jako nowe narzędzie implementacji strategii spójności w zintegro-
wanych obszarach funkcjonalnych. 

Badanie oparto na gruncie teorii ekonomii rozwoju terytorialnego, głównie  
w kontekście konkurencyjności i przedsiębiorczości terytorium i na tej podstawie 
wskazano cele reform polityki spójności UE na lata 2014-2020 na podstawie 
analizy załoŜeń dokumentów strategicznych, takich jak: Strategia Europa 2020, 
Umowa Partnerska dla Polski na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Opera-
cyjny Warmia i Mazury 2014-2020. 
 
 
 
1. Warunki konkurencyjności jednostek terytorialnych  
 
 

Współczesne wyzwania rozwoju cywilizacyjnego wynikające z postępującej 
globalizacji gospodarki i narastającej presji konkurencyjnej stawiają przed podmio-
tami zarządzającymi jednostkami terytorialnymi konieczność aktywniejszego 
włączenia się w procesy zarządzania ich rozwojem. Jednostka terytorialna, jako 
upodmiotowiony konglomerat składający się z przestrzeni terytorialnej wraz  
z wszelkimi zasobami umieszczonymi w tej przestrzeni, społeczeństwem zorgani-
zowanym w róŜne formy aktywności oraz władzy lokalnej, w kształtowaniu swej 
konkurencyjności musi uwzględniać kontekst ekonomiczny, ale równieŜ szeroki 
kontekst społeczny. Konkurowanie jednostek terytorialnych naleŜy zatem rozpatry-
wać w dwóch aspektach: bezpośrednim i pośrednim. Konkurowanie pośrednie 
wyraŜa się i mierzone jest zdolnościami konkurencyjnymi firm zlokalizowanych na 
terenie terytorium. Natomiast konkurowanie bezpośrednie naleŜy rozumieć jako 
rywalizowanie terytoriów, które konkurują o róŜnego typu korzyści3.  

Na konkurencyjność jednostek terytorialnych składają się: konkurowanie wy-
twórców, konkurowanie ich otoczenia oraz decyzje władz samorządowych i decy-
zje podmiotów gospodarczych, a takŜe warunki działania wyznaczone tymi decy-
zjami. Uwzględniając specyfikę jednostek terytorialnych, moŜna wskazać na cztery 
związane   ze   sobą   i  wpływające   na  siebie  nawzajem  instrumenty  stanowiące 
                                                      
2 Uchwała nr 239 Rady Ministrów z 13 grudnia 2011 r., M.P. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 252. 
3 T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999, s. 103.  
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podstawę konkurencyjności terytorium, to jest: megaprodukt, promocję, partnerstwo 
i toŜsamość4.  

O konkurencyjności terytorium świadczy zdolność układu ekonomiczno-spo-
łecznego terytorium do takiego pozyskiwania i rozmieszczania zasobów na tery-
torium, aby wartość tych zasobów rosła szybciej niŜ na innych konkurencyjnych 
terytoriach. Terytorium musi więc uwzględniać5: 
• ofertę terytorialną, charakteryzowaną przez stałe i zmienne cechy terytorialne, 
• warunki udostępniania ofert zainteresowanym grupom osób i instytucji, 
• sposoby i okoliczności przekazywania produktu terytorialnego, 
• formy, środki i techniki komunikowania się jednostki terytorialnej z otocze-

niem.  
Ograniczoności zasobów publicznych, zmniejszającym się moŜliwościom 

dalszego zadłuŜania sektora publicznego, postępującej specjalizacji w realizacji 
usług publicznych towarzyszy wzrastające oczekiwanie społeczeństwa co do liczby 
i jakości tych usług6, co stwarza potrzebę nowego kompleksowego spojrzenia na 
przestrzeń publiczną jako ograniczone dobro wspólne7. Spojrzenie to musi być 
oparte na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie w kształtowaniu polityk publicznych, 
czyli koordynacji i kooperacji pomiędzy podmiotami kreującymi administrację 
kooperatywną, zdolną do spajania i koordynowania działań8.  

W zarządzaniu terytorialnym rozumianym integralnie (jako całość) prioryte-
tową jest zasada partnerstwa: wewnętrznego – pomiędzy interesariuszami tej samej 
JST, i zewnętrznego – pomiędzy JST. Z tej zasady wynikają trzy podstawowe 
postulaty partnerstwa: 
• wspólne cele, 
• wzajemna komunikacja – pełny i swobodny przepływ informacji pomiędzy 

partnerami, 
• wzajemna tolerancja – akceptacja, równość podmiotów, tak zwana 

transparentność. 
Od samorządu terytorialnego jako partnera pozostałe podmioty oczekują 

wsparcia poprzez stosowanie instrumentów, które uczynią dane terytorium bardziej 
konkurencyjne od innych. Do instrumentów tych zaliczyć naleŜy instrumenty  
o charakterze:9 
• infrastrukturalnym, głównie w postaci dostępności infrastruktury łączącej, 
                                                      
4 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2007, s. 49,  
175-182. 
5 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer, Warszawa 2012,  
s. 57, passim.  
6 A. Szewczuk, Partnerstwo i konkurencja w strategiach działania sektorów publicznego i prywat-

nego, [w:] Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, WSB, 
Poznań–Wrocław 2007, s. 24. 
7 A. Noworól, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 150-154. 
8 M. Kulesza, D. Sześciło, Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2013, s. 33. 
9 T. Skica, Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, „Samorząd Tery-
torialny” 2008, nr 1-2, s. 45. 
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• organizacyjno-prawnym, głównie w postaci prawa lokalnego, preferencji finan-
sowych, ułatwień organizacyjnych i instytucjonalnych, 

• promocyjnym, w postaci promocji miejsca.  

W badaniach empirycznych dotyczących oceny rozwoju jednostek terytorial-
nych stosuje się pięć grup mierników, a mianowicie: mierniki wyraŜone w jed-
nostkach fizycznych (np. zaludnienie), w ujęciu finansowym (np. wynagrodzenia, 
budŜety), w miarach technicznych (np. natęŜenie hałasu), mierniki niemierzalne, ale 
identyfikowane względnie obiektywnie jako pozytywne lub negatywne (np. wpły-
wające na stan zdrowia) oraz mierniki niemierzalne identyfikowane na podstawie 
odczuć subiektywnych (np. walory krajobrazowe)10.  
 
 
 
2. Zreformowana polityka spójności Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020  
 
 

Fundamentalnym celom reform polityki spójności UE na lata 2014-2020, 
jakim jest przede wszystkim przyspieszenie wzrostu gospodarczego i zwiększenie 
zatrudnienia w UE, towarzyszy zmiana modelu europejskiej społecznej gospodarki 
rynkowej, która w większym niŜ dotychczas stopniu ma się opierać na trzech 
współzaleŜnych i wzajemnie uzupełniających się priorytetach11: 
• wzroście inteligentnym – czyli rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i inno-

wacjach, 
• wzroście zrównowaŜonym – czyli transformacji w kierunku gospodarki nisko-

emisyjnej, efektywniej korzystającej z zasobów i konkurencyjnej,  
• wzroście sprzyjającym włączeniu społecznemu – czyli wspieraniu gospodarki 

charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną. 

Z priorytetów tych wynika nowe spojrzenie na terytorium jako podmiot 
interwencji, co będzie między innymi przedmiotem niniejszego artykułu. Wspie-
rane mają być działania intensyfikujące integralność terytorialną poprzez poprawę 
warunków dla rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, inwestycje  
w infrastrukturę łączącą, tworzenie nowych miejsc pracy, nowe inwestycje, podno-
szenie jakości kapitału społecznego oraz modernizację rynków zatrudnienia i syste-
mów społecznych. Z ogólnych załoŜeń budŜetu UE na lata 2014-2020 wynika, Ŝe  
z ogólnej kwoty 1082 mld EUR, prawie 1/3 jego części, czyli około 351 mld EUR 
ma być przeznaczone na inwestycje sprzyjające spójności terytorialnej i włączeniu 
społecznemu poprzez dwa fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

                                                      
10 P. Galiński, Finansowanie polityki regionalnej w Republice Irlandii i w Wielkiej Brytanii, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 38-39. 
11 Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównowaŜonego rozwoju sprzyjającego włącze-
niu społecznemu, Rada Europejska, Bruksela, 17 czerwca 2010. 
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oraz Europejski Fundusz Społeczny, z czego 82,5 mld EUR ma przypaść Polsce. 
Pozostałe 2/3 budŜetu UE, czyli ponad 730 mld EUR przeznaczone będzie na 
pozostałe polityki UE, w szczególności: wspólną politykę rolną i rybacką, politykę 
zewnętrzną, europejską współpracę terytorialną, badania naukowe i inne12. 

Polityką wsparcia mają być objęte wszystkie regiony UE, jednakŜe poziom 
interwencji będzie zróŜnicowany w zaleŜności od poziomu rozwoju regionu. Kraje 
członkowskie zostały zobowiązane do przygotowania dokumentów implementa-
cyjnych podziału funduszy wsparcia z uwzględnieniem dostosowania poziomu 
finansowania do poziomu rozwoju regionów UE. 

W tym celu Komisja Europejska dokonała podziału regionów na trzy 
kategorie13: 
• regiony najbardziej rozwinięte, w których produkt krajowy brutto (PKB)  

na mieszkańca jest wyŜszy niŜ 90% średniej PKB w krajach UE-27; regiony  
te połoŜone są głównie na obszarze tak zwanej starej UE-15; regiony te 
zamieszkuje 61% populacji UE – dla regionów tych przewidziano wsparcie  
w łącznej kwocie 35 mld EUR, 

• regiony w fazie przejściowej, w których PKB na mieszkańca jest wyŜszy niŜ 
75%, ale nie przekracza 90% średniej PKB w krajach UE-27; regiony te 
obejmują słabiej rozwinięte terytoria tak zwanej starej UE-15 (np. była Nie-
miecka Republika Demokratyczna); regiony te zamieszkuje 12% populacji UE 
– dla regionów tych przewidziano wsparcie w łącznej kwocie 54 mld EUR, 

• regiony mniej rozwinięte, w których PKB na mieszkańca jest niŜszy niŜ 75% 
średniej PKB w krajach UE-27; regiony te występują głównie w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej i Południowej; regiony te zamieszkuje 27% populacji 
UE – przewidziano dla nich wsparcie w łącznej kwocie 182 mld EUR. 

Wszystkie regiony Polski, oprócz Mazowsza, zostały zaliczone do regionów 
mniej rozwiniętych. Województwo mazowieckie zaklasyfikowano jako region 
przejściowy. Poziom dofinansowania unijnego wynosić będzie 85% wartości pro-
jektów w regionach mniej rozwiniętych oraz 80% dla Mazowsza.  

Wspólne ramy strategiczne UE na perspektywę finansową 2014-2020 
określają 11 celów tematycznych, dla państw członkowskich14:  
1. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje. 
2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. 
3. Podnoszenie konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 

sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. 
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. 
5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania i zarządzania 

ryzykiem. 

                                                      
12 http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm [dostęp: 22.02.2014]. 
13 Ibidem. 
14 Wspólne Ramy Strategiczne oraz Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE dotyczące zasad alokacji 
finansowej funduszy UE, Dz.U. UE nr 347 z dnia 20 grudnia 2013 r. 
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  6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania 
zasobów. 

  7. Promowanie zrównowaŜonego transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu najwaŜniejszych infrastruktur sieciowych. 

  8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników. 
  9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. 
10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe Ŝycie. 
11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji pu-

blicznej. 

Podstawą uruchomienia funduszy UE przez Komisję Europejską w perspek-
tywie 2014-2020 dla kaŜdego kraju będzie umowa partnerstwa przyjęta przez rząd 
krajowy i zaakceptowana przez Komisje Europejską. W odniesieniu do umowy 
partnerstwa oraz do kaŜdego programu operacyjnego państwa członkowskie po-
winny zorganizować partnerstwo z przedstawicielami władz regionalnych, lokal-
nych, partnerów gospodarczych i społecznych oraz podmiotów reprezentujących 
społeczeństwo, w tym partnerów działających na rzecz ochrony środowiska, orga-
nizacji i podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, 
równości płci i walki z dyskryminacją. Celem takiego partnerstwa jest zapewnienie 
poszanowania zasad wielopoziomowego zarządzania, a takŜe pomocniczości i pro-
porcjonalności. 
 
 
 
3. Krajowe dokumenty strategicznej integracji terytorialnej  
 
 

Rada Ministrów podjęła 8 stycznia 2014 roku uchwałę w sprawie przyjęcia 
projektu Umowy Partnerstwa na lata 2014-202015. Instrumentami realizacji umowy 
są krajowe programy operacyjne (KPO) i regionalne programy operacyjne (RPO). 
Dokumenty te wraz z umową tworzą spójny system dokumentów strategicznych  
i programowych na nową perspektywę finansową. Umowa Partnerstwa na lata 
2014-2020 określa z jednej strony kontekst strategiczny w wymiarze tematycznym 
i terytorialnym, z drugiej zaś wskazuje oczekiwane rezultaty oraz obowiązujące 
ramy finansowe i wdroŜeniowe. Stanowi punkt odniesienia do określania szczegó-
łowej zawartości programów operacyjnych. Wynegocjowana z Komisją Euro-
pejską umowa partnerstwa oraz programy operacyjne będą podstawą do realizacji 
nowej perspektywy finansowej w Polsce. ZaleŜności i powiązania pomiędzy doku-
mentami krajowymi i unijnymi przedstawiono na rysunku 1. 
 

                                                      
15 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa, MIiR, Warszawa, 
styczeń 2014. 
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Rys. 1. ZaleŜności i powiązania pomiędzy dokumentami krajowymi i unijnymi 

Źródło: Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa, MIiR, Warszawa, styczeń 2014, s. 7. 

 

W latach 2014-2020 w Polsce realizowanych będzie sześć krajowych pro-
gramów operacyjnych (PO) finansowanych w róŜnej kombinacji z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołów-
stwa (EFRM). Krajowe PO będą miały alokację środków: 
• PO Infrastruktura i Środowisko – 27,5 mld EUR, 
• PO Inteligentny Rozwój – 8,6 mld EUR, 
• PO Wiedza, Edukacja, Rozwój – 4,4 mld EUR, 
• PO Polska Cyfrowa – 2,3 mld EUR, 
• PO Polska Wschodnia – 2,1 mld EUR, 
• PO Pomoc Techniczna – 0,7 mld EUR. 

Na poziomie regionalnym realizowanych będzie 16 RPO, w tym 15 dla woje-
wództw klasyfikowanych jako regiony kategorii słabiej rozwinięte i jeden program 
województwa mazowieckiego, klasyfikowanego jako region przejściowy. 

Będą teŜ realizowane programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, doty-
czące współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej, których 
ostateczny kształt na lata 2014-2020 nie jest jeszcze ustalony16.  

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 Polska traktuje jako główne, choć nie 
jedyne źródło finansowania inwestycji zapewniających dynamiczny, trwały i zrów-
nowaŜony rozwój. Logika programowania opiera się na powiązaniu oczekiwań 
europejskich wynikających ze Strategii Europa 2020 z celami krajowymi Strategii 

                                                      
16 Pakiet rozporządzeń Parlamentu i Rady UE dotyczących zasad alokacji finansowej funduszy UE, 
Dz.U. UE nr 347 z 20 grudnia 2013 r. 
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Rozwoju Kraju 202017, a takŜe celami dziewięciu strategii tematycznych. Pozwala 
to patrzeć na rozwój Polski szerzej niŜ tylko w kontekście wykorzystywania 
funduszy unijnych.  

Wspomniane dziewięć zintegrowanych strategii tematycznych do 2020 roku to: 
1. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki. 
2. Strategia rozwoju kapitału ludzkiego. 
3. Strategia rozwoju transportu. 
4. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. 
5. Sprawne państwo. 
6. Strategia rozwoju kapitału społecznego. 
7. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary 

wiejskie. 
8. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. 
9. Strategia zrównowaŜonego rozwoju wsi i rolnictwa. 

Umowa Partnerstwa 2014-2020 podkreśla znaczenie dopasowania interwencji 
do potencjałów i potrzeb określonych terytoriów. Identyfikuje obszary strategicz-
nej interwencji (OSI), w których podejmowane będą zintegrowane interwencje  
w ramach funduszy.  

Aspekt terytorialny jest odzwierciedlony w krajowych i regionalnych PO. 
Zakłada się znaczne zwiększenie środków, które będą zarządzane przez wojewódz-
twa. Oznacza to większą niŜ dotychczas odpowiedzialność za realizację celów  
i wymusza przygotowanie mechanizmów zapewniających odpowiednią koordy-
nację interwencji. Zapewnieniu koordynacji pomiędzy funduszami polityki spój-
ności na poziomie regionalnym słuŜy, umoŜliwiona po raz pierwszy w okresie 
programowania 2014-2020, realizacja przez samorządy województw programów 
dwufunduszowych – EFS i EFRR. Instrumentem zapewniającym komplementar-
ność interwencji realizowanych przez rząd i samorząd terytorialny będzie kontrakt 
terytorialny. 

Podejście terytorialne zakłada odejście od postrzegania obszarów przez 
pryzmat granic administracyjnych na rzecz ich indywidualnych potencjałów, barier 
i wzajemnych zaleŜności. Relacje te mogą zachodzić zarówno na płaszczyźnie 
instytucjonalnej, programowej, jak i na poziomie konkretnych interwencji: infra-
strukturalnych, społecznych, edukacyjnych, zwiększających wzajemne pozytywne 
oddziaływanie pomiędzy obszarami.  

Wymiar terytorialny jest zatem traktowany jako jedna z głównych zasad 
programowania na lata 2014-2020, co znajduje swoje praktyczne odzwierciedlenie 
zarówno w większej decentralizacji zarządzania środkami unijnymi poprzez pro-
gramy regionalne, jak i terytorialne skoncentrowanie krajowej i regionalnej 
interwencji na OSI państwa. 

                                                      
17 Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne pań-
stwo, Uchwała Rady Ministrów nr 157 z dnia 25 września 2012 r. M.P. z dnia 22 listopada 2012 r., 
poz. 882. 
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4. Delimitacja obszarów funkcjonalnych według Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 
 
 

Nowe regulacje europejskiej polityki spójności i polskiej polityki rozwoju 
omówione w poprzednich rozdziałach kładą nacisk na terytorialny wymiar polityk 
publicznych. Zakładają odejście od zarządzania sektorowego na rzecz zarządzania 
zintegrowanego terytorialnie, które polega na integracji działań róŜnych podmio-
tów publicznych wobec terytoriów określonych nie administracyjnie, a funkcjonal-
nie, charakteryzujących się podobnymi cechami społeczno-gospodarczo-przestrzen-
nymi. To obszary funkcjonalne mają być punktem odniesienia dla interwencji 
polityk publicznych.  

Typologię obszarów funkcjonalnych i ich charakterystykę zawiera Koncepcja 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 203018, która wprowadza pojęcie obszaru 
funkcjonalnego, jego typy i określa, kto jest odpowiedzialny za ich wyznaczanie  
i według jakich kryteriów. Bazuje ona na definicji „obszaru problemowego”  
z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która określą go jako 
„obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występo-
wania konfliktów przestrzennych” wskazanych w planie zagospodarowania prze-
strzennego województwa lub określonych w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy. Definicja ta nie wyczerpuje pojęcia 
obszaru funkcjonalnego, więc Koncepcja rozbudowuje ją o zapis „zwarty układ 
przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzu-
jących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi, jednolitymi celami 
rozwoju”.  

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 wyróŜnia trzy 
grupy typów obszarów funkcjonalnych (OF): miejskie, wiejskie oraz specjalne. 

Miejskie obszary funkcjonalne (MOF) są układem osadniczym ciągłym 
przestrzennie, złoŜonym z odrębnych administracyjnie jednostek; obejmują zwarty 
obszar miejski, powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną oraz ośrodki 
bliskiego sąsiedztwa. Są to obszary zurbanizowane o największej gęstości za-
ludnienia i najwaŜniejszych funkcjach w systemie osadniczym kraju. Admi-
nistracyjnie obszary te mogą obejmować zarówno gminy miejskie, wiejskie, jak  
i miejsko-wiejskie. WyróŜnia się cztery ich podtypy: 
• MOF ośrodków wojewódzkich, w tym metropolitalnych – wszystkie miasta 

wojewódzkie mają obowiązek opracować dla swoich OF dwa dokumenty: 
strategię rozwoju aglomeracji i plan zagospodarowania przestrzennego,  

• MOF ośrodków regionalnych, czyli niebędących miastem wojewódzkim, ale 
waŜnych dla regionu – zasady ich wyznaczania są takie same jak w przypadku 
wojewódzkich, ale nie muszą, choć mogą one opracowywać strategię i plan 
zagospodarowania przestrzennego, 

                                                      
18 Uchwała nr 239 Rady Ministrów z 13 grudnia 2011 r., M.P. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 252. 
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• MOF ośrodków subregionalnych (50-100 tys. mieszkańców), 
• MOF ośrodków lokalnych. 

Wiejskie obszary funkcjonalne podzielono na dwa podtypy. Pierwszy to 
obszary wiejskie ściśle powiązane z duŜym miastem. Powinny być one wyzna-
czone w strategiach województw i ich planach zagospodarowania przestrzennego. 
Drugi typ to obszary wymagające wsparcia, do których czas dojazdu z ośrodka 
metropolitalnego lub regionalnego przekracza 90 minut. 

Specjalne obszary funkcjonalne to autorskie, nieformalne określenie dla grupy 
pozostałych trzech typów obszarów funkcjonalnych:  
• OF szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej – wymienia się tu 7 

podtypów: śuławy, obszary górskie, tak zwane obszary zamknięte, strefę 
przybrzeŜną, wyłącznie polską morską strefę ekonomiczną, tereny ochrony gleb 
w celach produkcji rolnej i obszary dorzeczy naraŜonych na powodzie,  

• OF kształtowania potencjału rozwojowego – są to obszary o szczególnej 
wartości przyrodniczej bądź kulturowej, takie jak: cenne przyrodniczo, ochrony 
krajobrazów kulturowych, ochrony i kształtowania zasobów wodnych, strate-
gicznych złóŜ kopalin, 

• OF wymagające restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji przy uŜyciu instru-
mentów polityki regionalnej; kategoria zawiera obszary o szczególnej koncen-
tracji problemów społeczno-gospodarczych, w tym miasta, które mogą mieć 
znaczenie krajowe: o najniŜszym rozwoju i pogarszających się perspektywach 
rozwoju, miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje, obszary o naj-
niŜszym poziomie dostępu do dóbr i usług warunkujących moŜliwości 
rozwojowe, obszary o najniŜszej dostępności transportowej do ośrodków woje-
wódzkich, obszary przygraniczne. 

Wyznaczanie obszarów funkcjonalnych i ich zagospodarowanie pozostaje  
obowiązkiem władz samorządów województwa, powinno znaleźć wyraz w planach 
zagospodarowania przestrzennego i strategiach rozwoju na podstawie szczegóło-
wych kryteriów określonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regio-
nalnego. Dzięki temu ma być moŜliwe uzgodnienie sposobu zagospodarowania 
obszarów funkcjonalnych, które w części mogą na siebie zachodzić. 

Zarządzanie OF, szczególnie w aglomeracjach metropoliach, wymaga woli 
współpracy terytorialnej pomiędzy samorządami róŜnych szczebli w ramach 
zróŜnicowanych form instytucjonalnych. Pozwoli to na działanie w ramach wy-
róŜnionych osi strategicznych interwencji (OSI) na poziomie krajowym i regio-
nalnym.  
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5. Identyfikacja osi strategicznej interwencji 
w województwie warmińsko-mazurskim 
 
 

Identyfikacja OSI w województwie warmińsko-mazurskim obejmuje19: 
• OSI Aglomeracja Olsztyna – obejmuje miasto Olsztyn i gminy z nim sąsiadu-

jące; wynika z konieczności wzmocnienia konkurencyjności krajowej i między-
narodowej stolicy województwa i jej obszaru funkcjonalnego, 

• OSI Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji – interwencja obej-
mować będzie gminy miejskie oraz miasta w gminach miejsko-wiejskich 
powyŜej 5 tys. mieszkańców, 

• OSI Obszary wiejskie w szczególności o najniŜszym poziomie dostępu miesz-
kańców do dóbr i usług warunkujących moŜliwości rozwojowe (OSI krajowy) – 
wsparcie obszarów wiejskich w województwie w dwóch aspektach: 
– rozwój nowoczesnej wsi (realizowany w ramach OSI Nowoczesna wieś –  

w ramach PROW oraz w ramach niektórych działań RPO, 
– wsparcie w ramach RPO obszarów wiejskich odczuwających skutki zmian  

w zakresie: infrastrukturalnym (w ramach OSI Obszary o słabym dostępie do 
usług publicznych) oraz społecznym (rewitalizacja społeczna oraz aktywi-
zacja zawodowa w ramach OSI Obszary peryferyzacji społeczno-gospo-
darczej), 

• OSI Obszary przygraniczne – specyfika połoŜenia województwa (przy długiej 
granicy będącej zewnętrzną granicą UE, peryferyjnie z punktu widzenia przes-
trzeni europejskiej); problemy przygraniczne mają w regionie szczególne zna-
czenie i silnie wpływają na potencjał rozwojowy duŜej części województwa; 
potrzeba interwencji na tym obszarze uzasadniana jest zatem nawarstwieniem 
róŜnorodnych problemów społeczno-gospodarczych w obszarze przygranicz-
nym (duŜy odpływ ludności, malejąca liczba miejsc pracy, wysokie bezrobocie, 
niska dostępność komunikacyjna, niewielka aktywność społeczna, niska zamoŜ-
ność), 

• OSI Miasta subregionalne – obejmuje Elbląg i Ełk wraz z ich obszarami funk-
cjonalnymi; wsparcie w tym OSI odbywać się będzie szczególnie za pomocą 
zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) dla Elbląga i Ełku oraz ich 
obszarów funkcjonalnych; przewidziana jest teŜ interwencja w ramach poszcze-
gólnych osi priorytetowych RPO; 

• OSI Obszary skrajnie peryferyjne – dotyczy obszarów o ekstremalnie niskiej 
dostępności komunikacyjnej, w skali regionalnej przede wszystkim do stolicy 
województwa; strategia wyróŜnia te obszary we wschodniej części wojewódz-
twa, poniewaŜ ten czynnik determinuje w duŜym stopniu lokalny potencjał roz-
wojowy i pociąga za sobą problemy związane z dostępnością usług pu-
blicznych, 

                                                      
19 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 (projekt), Olsztyn, styczeń 2014. 
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• OSI Tygrys warmińsko-mazurski – obszar o potencjale kluczowym dla rozwoju 
regionu; to pas gmin połoŜonych wzdłuŜ osi transportowych regionu: dróg 
krajowych nr 7 i 16; wsparcie tego obszaru w ramach większości osi prioryte-
towych RPO sprzyjać będzie dynamizacji procesów rozwojowych oraz wzmoc-
nieniu konkurencyjności krajowej i międzynarodowej regionu. 

Zintegrowane podejście terytorialne w województwie warmińsko-mazurskim 
będzie realizowane poprzez planową interwencję w trzech kierunkach: 
• koncentrację wsparcia na OSI, na którego terenie będzie moŜna realizować 

przedsięwzięcia, 
• ZIT realizowane na obszarach funkcjonalnych miasta wojewódzkiego (Olsztyna) 

i dwóch miast subregionalnych (Elbląga i Ełku), 
• wsparcie obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (sieć „Mazurskich Pereł”), dla 

którego samorządy lokalne skupione wokół idei rozwoju i promocji krainy 
przygotowały dokument o nazwie Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia. 

 
 
 
6. Zintegrowane inwestycje terytorialne 
jako narzędzie implementacji spójności terytorialnej w regionie 
 
 

Zintegrowane podejście terytorialne jest wielowymiarowe, dostosowane do 
cech i wyników specyficznych dla danego terytorium. Programy operacyjne 
finansowane z EFRR i EFS w ramach celu – inwestycje na rzecz wzrostu i za-
trudnienia, muszą mieć zasięg terytorialny odpowiadający co najmniej poziomowi 
jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS 2), co w polskiej rzeczy-
wistości oznacza poziom województwa samorządowego. Rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów20 wprowadza ZIT jako podstawowe narzędzie implementacji 
takich strategii. Komisja ustanowiła ten elastyczny mechanizm formułowania 
zintegrowanych odpowiedzi na róŜne potrzeby terytorialne, bez utraty skoncentro-
wania na tematyce spójności wynikającej ze Strategii Europa 2020. 

Zintegrowane inwestycje terytorialne to narzędzie do wdraŜania strategii 
terytorialnych w sposób zintegrowany. Nie jest to działanie ani subpriorytet 
Ŝadnego programu operacyjnego. Pozwala na implementację programów operacyj-
nych w sposób przekrojowy oraz uzyskiwanie finansowania z róŜnych osi prio-
rytetowych jednego lub kilku PO, co zapewnia implementację zintegrowanej stra-
tegii dla określonego terytorium. Zintegrowane inwestycje terytorialne zapewniają 

                                                      
20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustana-
wiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dz.U. UE nr L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r. 
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elastyczność w zakresie tworzenia programów operacyjnych i umoŜliwiają sku-
teczne wdraŜanie zintegrowanych działań poprzez uproszczone finansowanie. 
NaleŜy podkreślić, Ŝe ZIT mogą być skutecznie wykorzystywane, wyłącznie jeśli 
dany obszar geograficzny posiada zintegrowaną, międzysektorową strategię tery-
torialną21.  

MoŜliwy schemat finansowania i wdroŜenia ZIT przedstawiono na rysunku 2, 
który prezentuje sposób, w jaki ZIT moŜe otrzymać połączone finansowanie  
z róŜnych osi priorytetowych w ramach jednego lub kilku programów. Zintegro-
wane inwestycje terytorialne mogą wspierać dowolne działania odpowiadające 
priorytetom inwestowania powiązanych osi priorytetowych. 

 

 
Rys. 2. MoŜliwy schemat finansowania i wdroŜenia ZIT 

Źródło: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Arkusz informacyjny KE, Bruksela, marzec 2014, s. 5, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_pl.pdf [dostęp: 02.05.2014]. 

 
Zaleca się, aby ZIT korzystały ze środków z róŜnych funduszy. Łączenie 

fizycznych inwestycji w infrastrukturę ze środków EFRR z inwestycjami w kapitał 
ludzki ze środków EFS jest szczególnie istotne w przypadku zrównowaŜonego 
rozwoju obszarów miejskich. Z kolei połączone inwestycje z EFRR i EFRROW są 
szczególnie waŜnym wsparciem partnerstwa obszarów wiejskich i miejskich. 

Jako warunki konieczne dla zapewnienia realizacji ZIT naleŜy wskazać trzy 
elementy: 
• wyznaczone terytorium (zintegrowany obszar funkcjonalny – ZOF) wraz  

z międzysektorową zintegrowaną strategią rozwoju terytorialnego tego obszaru, 
• pakiet działań podlegający implementacji, 
• ustalenia dotyczące zarządzania ZIT. 

                                                      
21 Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Zasady realizacji zintegrowanych inwes-
tycji terytorialnych w Polsce, MRR, Warszawa, lipiec 2013. 

INSTYTUCJA 
POŚREDNICZĄCA 
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Strategia ZOF powinna być opracowana w taki sposób, by działania mogły 
wykorzystywać efekt synergii wytworzony przez skoordynowaną implementację. 
Zintegrowane inwestycje terytorialne mogą dotyczyć dowolnego obszaru geogra-
ficznego o określonych cechach terytorialnych – dzielnic miast, obszarów miej-
skich, metropolitalnych, miejsko-wiejskich, subregionalnych czy międzyregio-
nalnych. Mogą takŜe realizować zintegrowane działania w oddzielnych jednost-
kach terytorialnych o podobnych cechach (np. sieć małych lub średnich miast),  
a takŜe w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na obszarach miast przy-
granicznych. NaleŜy tu jednak wskazać na obowiązek, by kaŜda instytucja po-
średnicząca powołana do wdroŜenia ZIT była stworzona przez władze publiczne 
przynajmniej dwóch uczestniczących krajów. 

Pakiet działań podlegających implementacji pozwala wdraŜać projekty przy-
czyniające się do realizacji celów tematycznych Strategii Europa 2020, strategii 
krajowych, regionalnych PO oraz strategii terytorialnych o charakterze funkcjo-
nalnym. Zaleca się do tego, by ZIT stanowiły połączenie funduszy EFRR i EFS, bo 
zintegrowane podejście wymaga powiązania inwestycji miękkich z inwestycjami  
w infrastrukturę.  

Poza inwestycjami wspierającymi terytorialną strategię rozwoju w ramach 
ZIT dodatkowe działania dotyczące tego samego obszaru mogą być finansowane w 
ramach osi priorytetowych programu lub programów operacyjnych nieuczestni-
czących w finansowaniu ZIT. Wiele z priorytetów inwestycyjnych zawartych  
w propozycji moŜe się bezpośrednio przyczynić do rozwoju danego obszaru geo-
graficznego, jednak nie ma obowiązku realizowania ich wszystkich za pomocą 
tego instrumentu. W ZIT nie określa się z góry sposobu podejmowania decyzji  
w sprawie samych inwestycji – ten proces moŜe przebiegać odgórnie bądź 
oddolnie, moŜe teŜ być połączeniem obu tych podejść. JednakŜe zaleca się, by 
inwestycje sektorowe w danym obszarze były osadzone i zharmonizowane ze 
zintegrowanymi strategiami terytorialnymi na rzecz rozwoju.  

Odpowiedzialność za zarządzanie i wdroŜenie działań w ramach ZIT ponosi 
instytucja zarządzająca PO. JednakŜe moŜe ona wyznaczyć instytucje pośredni-
czące, w tym władze samorządowe, regionalne organizacje do spraw rozwoju lub 
organizacje pozarządowe do przeprowadzenia części lub całości zadań związanych 
z zarządzaniem i wdroŜeniem. Forma i stopień delegacji zarządzania ZIT moŜe się 
róŜnić w zaleŜności od ustaleń administracyjnych.  

W polskich warunkach prawnych realizacja ZIT wymaga formalnego współ-
działania instytucjonalnego pomiędzy zainteresowanymi JST. Aktualnie wykorzysty-
wanymi formami współdziałania JST są:22 
• związki JST – związki międzygminne lub powiatowe posiadające osobowość 

prawną, powoływane w drodze porozumień administracyjnych zatwierdzanych 
następnie uchwałami właściwych rad w celu wspólnego wykonywania zadań 
publicznych, 

                                                      
22 J. Szlachetko, Konwent samorządów województwa – będą nowe formy współpracy, http://www. 
samorzad.lex.pl/ [dostęp: 15.12.2013]. 
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• stowarzyszenia JST – powoływane na podstawie prawa o stowarzyszeniach 
przez grupę JST mających wspólne cele lub zainteresowania wynikające na 
przykład z połoŜenia geograficznego, 

• porozumienia administracyjne – przedmiotem których są zobowiązania doty-
czące realizacji zadań ze sfery administracji publicznej, przewidujące wspólne 
wykonanie zadań nałoŜonych na podmioty będące stronami porozumienia bądź 
przeniesienie pewnych zadań z jednego podmiotu na drugi.  

 
 
 

Podsumowanie 

 
 

Struktura systemu zarządzania jednostkami terytorialnymi ma charakter hybry-
dowy. Specyfika tego zarządzania wymaga partnerskiego współistnienia sieci intere-
sariuszy występujących w trzech sektorach: administracja, gospodarka, społeczeń-
stwo. Zarządzanie jednostkami terytorialnymi obejmuje zatem koordynację działań 
róŜnych instytucji i osób oraz kreowanie konkurencyjności jednostki terytorialnej 
względem otoczenia. Takie podejście wymaga umiejętności osiągania partner-
skiego kompromisu pomiędzy często sprzecznymi interesami administracji pu-
blicznej (legalność i bezosobowość) a zindywidualizowanymi i równieŜ często 
sprzecznymi interesami poszczególnych mieszkańców lub grup społecznych.  

Podstawą zreformowanej polityki spójności UE są nieodwracalne tendencje 
rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek terytorialnych wynikające z global-
nych trendów metropolizacji. Rodzi to naturalną w tych warunkach nierówność 
terytorialną, która sprawia, Ŝe władze nie mogą równocześnie wspierać aktywności 
gospodarczej i powodować, by była ona równomiernie rozlokowana. Szansą na 
poprawę jakości Ŝycia w obszarach peryferyjnych jest zewnętrzny efekt sąsiedz-
twa, który sprawia, Ŝe właśnie dzięki integracji terytorialnej, gospodarczej i spo-
łecznej istnieje moŜliwość skracania dystansu rozwojowego. Następować tu będzie 
efekt włączania ludzi, organizacji i całych jednostek terytorialnych do zrówno-
waŜonego i inteligentnego rozwoju poprzez infrastrukturę łączącą. Tym samym 
następować będzie likwidacja wykluczenia kogokolwiek z efektów rozwoju  
i wzrostu gospodarczego poprzez przybliŜenie miejsc pracy i wysokiej jakości 
usług publicznych do miejsc zamieszkania.  

Zreformowana polityka spójności UE uznaje opisane wyŜej zjawisko nie-
równości terytorialnej i zakłada minimalizowanie negatywnych jej skutków po-
przez nowe, zintegrowane funkcjonalnie, a nie administracyjne czy branŜowe 
postrzeganie terytorium. Unijne i krajowe rozwiązania instytucjonalne i procedu-
ralne dotyczące wsparcia regionów w perspektywie 2014-2020 oparte są na rezyg-
nacji z tradycyjnej redystrybucji środków i odejściu od dotowania najmniej 
uprzywilejowanych (słabszych) obszarów na rzecz wzmacniania i wykorzystania 
endogenicznych potencjałów terytorialnych. W załoŜeniu zreformowanej polityki 
spójności UE integracja gospodarcza w wymiarze terytorialnym stanowić powinna 
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skuteczny sposób na wykorzystanie korzyści z koncentracji gospodarczej i wyrów-
nanie poziomu warunków Ŝycia.  

Odejściu od interwencji z poziomu kraju na rzecz wspólnej polityki regio-
nalnej określającej w odniesieniu do terytorium cele dla wszystkich podmiotów 
towarzyszy wprowadzenie systemu integracji i koordynacji wielosektorowej na 
terytorium rozumianym integralnie (całościowo), na przykład poprzez ZOF, ZIT, 
związki i porozumienia administracyjne. 

Przewiduje się takŜe odejście od rozproszonej interwencji na rzecz bardziej 
selektywnych i skoncentrowanych inwestycji w OSI, z jednoczesnym wzmocnie-
niem partnerskiej wieloszczeblowej współpracy i dopasowaniem odpowiedzial-
ności do najbardziej efektywnego poziomu zarządzania.  

Wskazane wyŜej nowe zasady zintegrowanego postrzegania terytorium rozu-
mianego funkcjonalnie wynikają z załoŜenia, Ŝe kaŜde terytorium posiada własny, 
często bardzo zróŜnicowany zestaw cech składających się na jego potencjał 
rozwojowy. Wykorzystanie tych zasobów w efektywny sposób w procesach 
rozwojowych danego terytorium naleŜy traktować jako kluczowy czynnik wzrostu. 
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INTEGRATED  MANAGEMENT  OF  TERRITORIAL  UNITS 

IN  THE  FINANCIAL  PERSPECTIVE  2014-2020  

 
 
Abstract: The purpose of this article is to analyze the changes in the perception and support system of 

territorial units in the context of the co-development of these units from the EU financial perspective 

2014-2020. The article is synthetic analysis of the reformed EU cohesion policy for 2014-2020.  

The article presents the relationships and links between national and EU strategic documentation 

territorial integration, the principle of delimitation of functional areas and strategic axes of 

intervention. It was also the axis of strategic intervention in the Province of Warmia and Mazury. 

Integrated Territorial Investments were discussed as a new tool for the implementation of cohesion 

policy in integrated functional areas. 
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Grzegorz Pawłowski 
 

PRZEDSIĘWZIĘCIA  WSPIERAJĄCE 
WSPÓŁCZESNY  ROZWÓJ  GOSPODARCZY 

MIASTA  GDYNI 

Lokalna polityka gospodarcza powinna uwzględniać stwarzanie warunków rozwoju podmiotom 

gospodarczym prowadzącym działalność na terenie miasta. W artykule przedstawiono trzy istotne 

grupy przedsięwzięć wspierających gospodarczy rozwój miasta Gdyni. Pierwszą stanowiły inwestycje 

na terenie portu gdyńskiego, wskazano takŜe na trendy oraz procesy w nim zachodzące. Zwrócono 

uwagę na związek między szerokim zakresem inwestycji a poprawą konkurencyjności i rosnącymi 

obrotami portowymi. Kolejną grupą zaprezentowanych przedsięwzięć była rozbudowa Pomorskiego 

Parku Naukowo-Technologicznego. W tym przypadku wskazano na finansowe problemy tej inwes-

tycji, wynikające głównie z nieudolności organizacyjnej miejskiego administratora. Jako ostatnią 

grupę przedsięwzięć, podnoszących potencjał gospodarczy miasta, zaprezentowano działania Pomor-

skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na obszarze Bałtyckiego Portu Nowych Technologii. ChociaŜ 

inwestycje infrastrukturalne na tym obszarze są dopiero w trakcie realizacji, moŜna obserwować ich 

pierwsze pozytywne efekty, polegające na przyciąganiu nowych inwestorów, a takŜe rozwijaniu skali 

aktywności przez juŜ działające firmy. 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 

Gdynia w powszechnej opinii uchodzi za dynamicznie rozwijającą się gminę 
miejską. Taki pogląd wynika nie tylko z prowadzonej szerokiej kampanii public 

relations, ale takŜe z wielu inicjatyw publicznych, mających tworzyć podstawę do 
rozwoju przedsiębiorstw oraz podnoszenia ich konkurencyjności. Analiza poszcze-
gólnych przedsięwzięć, realizowanych obecnie w mieście Gdyni, pozwala na iden-
tyfikacje głównych kierunków wspierania przedsiębiorczości w sferze realnej. 
 
 
 
1. Inwestycje a lokalny rozwój gospodarczy w Gdyni 
 
 

Lokalny rozwój gospodarczy moŜna zdefiniować jako długofalowy proces 
przemian dokonujących się w systemie ekonomicznym gminy. Przemiany te mają 
wymiar zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Rozwój we współczesnej gospodarce 
nie jest moŜliwy bez sprostania konkurencji innych gmin, regionów i państw.  
Taka rywalizacja opiera się na konkretnym potencjale konkurencyjności, a jego 
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materialnym przejawem są inwestycje. Gminy powinny tak prowadzić lokalną 
politykę gospodarczą, aby podmioty gospodarcze działające na ich obszarze miały 
optymalne warunki aktywności. Instrumenty lokalnej polityki gospodarczej, mającej 
na celu wspieranie przedsiębiorczości przez gminę, obejmują przede wszystkim 
trzy podgrupy1: instrumenty infrastrukturalne, prawno-organizacyjne oraz promo-
cyjne. W poniŜszej analizie skupiono się przede wszystkim na pierwszej podgrupie, 
ilustrując przedsięwzięcia inwestycyjne prowadzone przez podmioty o charakterze 
uŜyteczności publicznej lub podmioty korzystające ze wsparcia funduszy Unii 
Europejskiej (UE). Inwestycje te dotyczą zarówno infrastruktury technicznej, jak to 
ma miejsce w Porcie Gdynia, jak i infrastruktury otoczenia biznesu, co przed-
stawiono na przykładzie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz 
Bałtyckiego Portu Nowych Technologii. Nie kaŜde przedsięwzięcie inwestycyjne 
przynosi długofalowo spodziewane efekty w sferze rozwoju gospodarczego. 
Inwestycje realizowane w porcie gdyńskim pozwalają na skuteczne podnoszenie 
jego konkurencyjności, a przez to rozwój przedsiębiorstw eksploatacyjnych oraz 
szerokiego wachlarza kooperujących z nimi podmiotów. Tak prowadzona polityka 
inwestycyjna pozwoliła nie tylko na przetrwanie przez sferę portowego biznesu 
okresu światowego kryzysu gospodarczego, ale umoŜliwiła w tym czasie prowa-
dzenie ekspansji, wyraŜającej się systematycznym wzrostem obrotów portowych. 
Nieco inny charakter miały dwie inne inicjatywy inwestycyjne, zaprezentowane  
w niniejszym artykule. W przypadku Pomorskiego Parku Naukowo-Technolo-
gicznego oraz Bałtyckiego Portu Nowych Technologii inwestycje z udziałem środ-
ków publicznych mają na celu zarówno zatrzymanie degradacji juŜ istniejącego 
potencjału (tereny postoczniowe), jak i wykreowanie nowego bieguna wzrostu, 
opartego na efekcie synergii, wynikającego ze skupienia najbardziej innowacyj-
nych przedsięwzięć w przyjaznym otoczeniu biznesu. Jeśli nawet niektóre z tych 
przedsięwzięć nie przynoszą bezpośrednio tak wyrazistych korzyści jak inwestycje 
w porcie gdyńskim, to jednak warto podkreślić, Ŝe powstanie konkretnych 
inwestycji materialnych rozwija poziom potencjału konkurencyjności gospodarczej 
miasta. Inwestorzy w swoich planach napotykają w Gdyni nie tylko zachętę 
werbalną, ale takŜe konkretną infrastrukturę oraz środki trwałe, przygotowane do 
podejmowania dochodowej aktywności biznesowej. 
 
 
 

2. Obroty ładunkowe portu gdyńskiego i ich struktura 
w latach 2008-2013 
 
 

Obserwacja spadku dynamiki wzrostu gospodarczego w ubiegłym roku 
pozwala na konfrontację tego zjawiska z klimatem koniunktury w sferze realnej, 
odzwierciedlanym przez obroty ładunkowe portów morskich. Porty morskie są 
                                                      
1 A. Okraszewska, I. Brzeziński, J. Kwiatkowski, Lokalny rozwój gospodarczy w kontekście wstąpie-

nia Polski do Unii Europejskiej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2002, s. 11. 
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specyficznymi węzłami transportowymi, ogniskującymi aktywność gospodarczą 
nie tylko wąsko rozumianego sektora transportowego, ale odzwierciedlającymi 
kondycję ekonomiczną gospodarek, ich zaplecza i przedpola.  

W porcie gdyńskim całkowite obroty ładunkowe w ubiegłym roku nie tylko 
nie spadły, ale uległy wyraźnemu wzrostowi, osiągając poziom 17 659 tys. ton2  
(tab. 1). Od roku 2009 obserwować moŜna systematyczny wzrost obrotów w tym 
porcie, z nieznacznym zmniejszeniem łącznej sumy przeładunków w 2012 roku  
(z 15 911 tys. ton w 2011 r. do 15 809 tys. ton w 2012 r.). 
 

Tabela 1. Przeładunki w Porcie Gdynia w latach 2008-2013 (tys. ton) 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ilość przeładunku 15 467 13 257 14 735 15 911 15 809 17 659 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: http://www.port.gdynia.pl/pl/oporcie/statystyki [dostęp: 10.03.2014]. 

 
 Ten relatywnie stabilny trend zmian obrotów portu gdyńskiego (rys. 1) wspie-
rany był i nadal jest przez pakiet inwestycji modernizujących parametry akwa-
torium i dąŜących do poprawy konkurencyjności portu. MoŜna zatem uznać, Ŝe na 
tle światowego kryzysu gospodarczego sytuacja w sferze przeładunków w porcie 
gdyńskim była stabilna. 
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Rys. 1. Przeładunki w Porcie Gdynia w latach 2008-2013 (tys. ton) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: http://www.portalmorski.pl/, 
http://www.port.gdynia.pl/pl/oporcie/statystyki [dostęp: 10.03.2014]. 

 
 Analiza struktury przeładunków w porcie gdyńskim ilustruje większą ich 
wraŜliwość na zmiany koniunktury w otoczeniu. Tradycyjnie w Gdyni dominowała 
drobnica oraz ładunki masowe (tab. 2). Modernizacja terminali masowych oraz 
dwóch terminali kontenerowych spowodowała podtrzymanie dominacji tych właśnie 
                                                      
2 M. Matczak, B. Ołdakowski, Polskie porty morskie w 2011 roku – podsumowanie i perspektywy na 

przyszłość, Actia Consulting, Gdynia 2011, s. 1. 
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ładunków w obrotach gdyńskiego portu. W roku 2009 port gdyński odczuł odpływ 
ładunków skonteneryzowanych, spowodowany utratą pozycji konkurencyjnej na 
rzecz głębokowodnej bazy DCT w Gdańsku3. Od tego czasu podjęto strategiczne 
inwestycje infrastrukturalne, zwłaszcza dotyczące parametrów akwatorium (głębo-
kość torów wodnych), a kontynuowane przedsięwzięcia mają przywrócić atrak-
cyjność tego portu wobec konkurencji krajowej i międzynarodowej. 
 

Tabela 2. Struktura przeładunków w Porcie Gdynia w latach 2008-2013 (tys. ton) 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Węgiel i koks 1343 1899 1684 1400 2050 2639 

Inne masowe 2406 1908 2312 2771 1844 1630 

ZboŜe 1300 1915 1664 1587 1782 2178 

Drobnica 9615 6757 8160 9562 9920 11 053 

Paliwa 804 778 916 591 213 150 

Źródło: Materiały wewnętrzne Zarządu Morskiego Portu (ZMP) Gdynia S.A., styczeń 2014; http://www.portalmorski. 
pl/porty-i-logistyka/porty-terminale-polskie/36551-jarosinski-to-najlepszy-rok-w-91-letniej-historii-portu-gdynia [dostęp: 
10.03.2014], http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/66/1/port-gdynia-przeladunki-w-2013-r-wzrosly-o-prawie-12.html 
[dostęp: 10.03.2014]. 
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Rys. 2. Struktura przeładunków w porcie gdyńskim w latach 2008-2013 (tys. ton) 

Źródło: Materiały wewnętrzne ZMP Gdynia S.A., styczeń 2014; http://www.portalmorski.pl/porty-i-logistyka/porty-
terminale-polskie/36551-jarosinski-to-najlepszy-rok-w-91-letniej-historii-portu-gdynia [dostęp: 10.03.2014]. 
http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/66/1/port-gdynia-przeladunki-w-2013-r-wzrosly-o-prawie-12.html  

[dostęp: 10.03.2014]. 

                                                      
3 G. Pawłowski, Porty morskie Trójmiasta w okresie kryzysu gospodarczego, „Rozprawy Naukowe  

i Zawodowe PWSZ w Elblągu” 2012, nr 14, s. 17. 
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 Z danych zawartych w tabeli 3 oraz na rysunku 3 wynika, Ŝe obroty kon-
tenerowe w porcie gdyńskim istotnie zmniejszyły się w 2009 roku. W następnych 
latach trwała powolna odbudowa utraconej pozycji na rynku. W roku 2011 
przeładunki kontenerowe w porcie gdyńskim powróciły do poziomu sprzed 
„załamania” w roku 2009, spowodowanego przejęciem kontenerów armatora 
Maersk przez terminal w Gdańsku. 
 

Tabela 3. Przeładunki kontenerów w porcie gdyńskim w latach 2008-2013 (w TEU) 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ilość przeładunku 610 767 378 340 485 255 616 441 676 349 728 027 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZMP Gdynia S.A., styczeń 2014; http://www.port.gdynia.pl/pl/ 
oporcie/statystyki [dostęp:?]; Trójmiasto – prawie 2 mln przeładowanych kontenerów, http://www.rynekinfrastruktury. 
pl/artykul/index/art/33911/id/66 [dostęp: 10.03.2014]. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZMP Gdynia S.A., styczeń 2014; 
http://www.port.gdynia.pl/pl/oporcie/statystyki [dostęp: 10.03.2014].; Trójmiasto – prawie 2 mln przeładowanych 

kontenerów, http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/index/art/33911/id/66 [dostęp: 10.03.2014]. 

 

 Istotnym elementem rozwoju aktywności portu gdyńskiego jest przyjmowanie 
co roku w sezonie letnim kilkudziesięciu duŜych statków wycieczkowych4.  
W 2013 roku przewidziano 57 zawinięć takich duŜych jednostek, mających tonaŜ 
nawet ponad 100 tys. GT i zabierających po kilka tysięcy pasaŜerów. 

                                                      
4 http://www.port.gdynia.pl/pl/wydarzenia/wycieczkowce [dostęp: 10.03.2014]. 
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MoŜna odnotować takŜe wzrost obsłuŜonych pasaŜerów, korzystających z linii 
promowej Gdynia–Karlskrona. Dane zawarte w tabeli 4 dowodzą, Ŝe operator 
promowy Stena Line potrafi skutecznie konkurować na dynamicznym rynku prze-
wozów promowych.  
 

Tabela 4. Liczba pasaŜerów (ruch promowy) w porcie gdyńskim w latach 2010-2012 (w tys.) 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 

Liczba pasaŜerów 376,8 434,9 469,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Polskie porty morskie w 2012 roku, raport Actia Forum, sierpień 2013. 

 
 W tabeli 5 zawarto dane liczbowe, ilustrujące skalę ruchu pasaŜerskiego  
w segmencie wycieczkowców zawijających do Gdyni w latach 2010-2012. 
 

Tabela 5. Ruch wycieczkowy w porcie gdyńskim w latach 2010-2012 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 

Liczba osób 125 005 78 418 108 628 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Polskie porty morskie w 2012 roku, raport Actia Forum, sierpień 2013. 

 
 Podsumowując analizę obrotów portu morskiego w Gdyni, moŜna dostrzec,  
Ŝe dobrze radził on sobie ze skutkami światowego kryzysu gospodarczego.  
Co prawda, na rynkach cząstkowych występowały niekiedy powaŜne zakłócenia 
(kontenery w roku 2009), ale zarząd portu podejmował intensywne przedsięwzięcia 
strukturalno-inwestycyjne w celu poprawy swojej pozycji konkurencyjnej. NajwaŜ-
niejsze z tych działań omówiono w kolejnej części niniejszego artykułu. 
 
 
 
3. Główne przedsięwzięcia rozwojowe w Porcie Gdynia 
 
 
3.1. Przebudowa Kanału Portowego 
 
 Z końcem marca 2011 roku ZMP Gdynia S.A. pomyślnie zakończył realizację 
inwestycji pod nazwą „Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia”. Inwes-
tycja ta uzyskała dofinansowanie z UE – ze Środków Funduszu Spójności  
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko – w kwocie 53,73 mln zł5. Pod-
stawowym celem projektu było zwiększenie wielkości dopuszczalnego zanurzenia 
dla statków oraz poprawa warunków nawigacyjnych w porcie gdyńskim. W ra-
mach tej inwestycji wykonano między innymi prace czerpalne w kanale portowym, 
pogłębiono i zwiększono średnicę obrotnic portowych, przebudowano sześć na-
brzeŜy, pogłębiono dno przy nabrzeŜach. Przebudowa Kanału Portowego poprzez 

                                                      
5 http://www.port.gdynia.pl/kanal/index.php?sub=wydarzenia&s=1104210.news [dostęp: 10.03.2014]. 
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jego pogłębienie do docelowej głębokości 13,5 m pozwala aktualnie na obsługę 
statków o zanurzeniu do 13 m przy NabrzeŜu Holenderskim i 12,7 m przy Helskim I. 
Uzyskano równieŜ znaczące zwiększenie głębokości przy nabrzeŜach: Francuskim, 
Norweskim i Słowackim. Dalsze plany rozwoju portu zakładają budowę i prze-
budowę kolejnych nabrzeŜy umoŜliwiających wykorzystanie głębokości 13,5 m. 
Zwiększono szerokość wejścia wewnętrznego do portu do 98 m na głębokości 
maksymalnej 13,5 m, co pozwala na bezpieczniejsze manewrowanie statków  
o większej szerokości. 
 
 
3.2. Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro 
z dostępem drogowym i kolejowym  
 
 Projekt ZMP Gdynia S.A. pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury portowej do 
obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia” 
uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych, w ramach działania 7.2. Rozwój 
Transportu Morskiego. Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi ponad 119 mln zł, 
z czego koszty kwalifikowane osiągnęły około 53 mln zł, a kwota dofinansowania 
to 45 mln zł. Jest to inwestycja wieloetapowa6. Polega ona na rozbudowie infra-
struktury w celu zwiększenia moŜliwości przeładunkowych we wschodniej części 
portu, co pozwoli na utrzymanie pozycji konkurencyjnej gdyńskiego portu w regio-
nie Morza Bałtyckiego. W ramach przedsięwzięcia załoŜono bardziej efektywne 
zagospodarowanie istniejącej powierzchni przy nabrzeŜach portowych oraz zapew-
nienie sprawniejszego przeładunku towarów transportowanych drogą morską.  
 Przedsięwzięcia inwestycyjne objęły przede wszystkim: 
• przebudowę istniejących odcinków dróg (1200 mb) oraz budowę drogi techno-

logicznej (780 mb), to jest niezbędnego połączenia technologicznego z dwoma 
placami manewrowo-składowymi, które zostaną wykorzystane na potrzeby 
terminalu. Przewidziano równieŜ budowę nowej drogi, która będzie łączyła 
place znajdujące się przy ulicach: Polskiej i Janka Wiśniewskiego bezpośrednio 
z Terminalem Ro-Ro, 

• przebudowę odcinka około 2000 mb istniejących głównych torów kolejowych 
oraz budowę około 660 mb nowych torów,  

• budowę nowych (22,70 tys. m2) i przebudowę starych (59,58 tys. m2) placów 
manewrowo-składowych, łącznie 82,28 tys. m2, 

• przebudowę rampy ro-ro, obejmującą budowę górnej rampy oraz przebudowę 
dolnej rampy i urządzeń cumowniczych, a takŜe zabezpieczenie konstrukcji 
nabrzeŜy Rumuńskiego i Czeskiego poprzez umocnienie przyległych odcinków 
dna akwenów portowych. 

 Oddanie całej inwestycji do uŜytkowania planowano na I kwartał 2014 roku7. 
Aktualnie trwają prace finalizujące to przedsięwzięcie. 

                                                      
6 http://www.port.gdynia.pl/pl/roro/378-konferencja-otwierajca [dostęp: 10.03.2014]. 
7 http://www.port.gdynia.pl/pl/realizacja-inwestycji-roro [dostęp: 02.02.2014]. 
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3.3. Zagospodarowanie rejonu NabrzeŜa Bułgarskiego  
 
 Przebudowa okolic NabrzeŜa Bułgarskiego jest aktualnie największą i najbar-
dziej spektakularną inwestycją w porcie gdyńskim. Inwestycja ta zlokalizowana 
jest w tak zwanym Porcie Zachodnim i obejmuje budowę brakujących odcinków 
nabrzeŜy: Bułgarskiego i „zamykającego”, a takŜe dróg i placów manewrowych 
wraz z infrastrukturą nadziemną i podziemną oraz makroniwelację terenu (z wy-
mianą gruntu). Zagospodarowanie obejmuje równieŜ zabudowę nabrzeŜa postojo-
wego oraz sukcesywną budowę nowych powierzchni manewrowych. Inwestycja 
znajduje się w układzie sieci TEN-T8. 
 Przedsięwzięcie obejmuje dwa podstawowe obszary zagospodarowania9: 
• bezpośrednie sąsiedztwo akwenu portowego (część wschodnia), 
• tereny rozwojowe dla logistycznych funkcji portowych (część zachodnia). 

Do głównych przedsięwzięć w ramach tej imponującej inwestycji naleŜą: 
• budowa i wyposaŜenie NabrzeŜa Bułgarskiego o długości 192,3 m, 
• budowa i wyposaŜenie pomocniczego nabrzeŜa zamykającego o długości  

127,5 m, 
• budowa strefy manewrowo-składowej o powierzchni 26 820 m2, 
• budowa dróg dojazdowych i nowej ulicy logistycznej wraz z węzłem dro-

gowym, 
• budowa dwóch placów dla centrum logistycznego o powierzchni 116 000 m2  

i 135 000 m2. 
 Rozpoczęcie tej inwestycji nastąpiło we wrześniu 2013 roku, a jej oddanie do 
uŜytku ma nastąpić w połowie 2015 roku. Mieszkańcy północnych dzielnic Gdyni 
mogą w trakcie codziennych podróŜy Estakadą Kwiatkowskiego w kierunku 
centrum i drogi obwodowej obserwować rozmach tej inwestycji i systematyczne 
postępy realizacyjne. Działania te stanowią dodatkowo specyficzne elementy 
public relations portu względem społeczności miasta, obserwującej skale tych 
działań rozwojowych. 
 
 
3.4. Zakup NabrzeŜa Gościnnego w celu modernizacji 
wewnętrznej obrotnicy portowej 
 
 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. podpisał 27 stycznia 2014 roku umowę 
nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części NabrzeŜa Gościnnego10. 
Przedmiotem umowy jest nabycie prawa własności nieruchomości stanowiącej 
część Pirsu nr III (NabrzeŜe Gościnne) o długości 240,25 mb i powierzchni 3361 m2 
wraz z prawem uŜytkowania wieczystego, za łączną kwotę około 12,7 mln zł netto. 
Zakup  NabrzeŜa Gościnnego  jest  działaniem  niezbędnym dla realizacji inwestycji  
                                                      
8 http://www.port.gdynia.pl/pl/opis-projektu-bulgarskie [dostęp: 09.02.2014]. 
9 http://www.port.gdynia.pl/pl/dane-techniczne-bulgarskie [dostęp: 09.02.2014]. 
10 http://www.port.gdynia.pl/pl/aktualnosci/576-nabrzee-gocinne-w-rkach-zarzdu-morskiego-portu-

gdynia-sa [dostęp: 08.02.2014]. 
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,,Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia – Faza I 
Rozbudowa Obrotnicy nr 2”, ujętej w planie inwestycji portu gdyńskiego, przy-
jętym na lata 2014-2016. W ramach rozbudowy Obrotnicy nr 2 planuje się 
wyburzenie części pirsów będących własnością Stoczni Marynarki Wojennej S.A. 
oraz przeniesienie w inne miejsce stoczniowego doku pływającego, będącego 
jednym z podstawowych narzędzi funkcjonowania stoczni. Szacunkowy koszt 
robót budowlanych i czerpalnych wraz z kosztem nabycia NabrzeŜa Gościnnego 
oszacowano na około 110 mln zł. Inwestycja ta, jako część przedsięwzięcia obej-
mującego równieŜ pogłębienie akwenów portowych do 16 m, została przez ZMP 
Gdynia S.A. zgłoszona do dofinansowania z funduszy unijnych w nowej perspek-
tywie finansowej: 2014-2020. 
 Znajdujące się na akwenach wewnętrznych Portu Gdynia obrotnice pozwalają 
na obracanie statków o długości do 300 m. Aby podnieść konkurencyjność portu 
poprzez osiągnięcie światowych standardów, naleŜy pilnie zwiększyć wspomniane 
parametry obrotnicy, co umoŜliwi zawijanie do gdyńskiego portu statków kontene-
rowych obsługujących bezpośrednie połączenia oceaniczne z portami azjatyckimi. 
 W wyniku rozbudowy Obrotnicy nr 2 do średnicy 480 m moŜliwa będzie 
obsługa statków o długości 384 m i ładowności około 12 tys. TEU. Po zakończeniu 
prowadzonych obecnie przez zarząd portu oraz gdyńskie terminale kontenerowe 
inwestycji w zakresie infrastruktury i wyposaŜenia technicznego zdolność przeła-
dunkowa kontenerów w porcie gdyńskim wyniesie około 2 mln TEU.  
 
 
3.5. Przebudowa NabrzeŜa Szwedzkiego  
 
 Przedsięwzięcie modernizacyjne w tym miejscu obejmuje przebudowę nabrzeŜa 
portowego wraz z dostępem drogowo-kolejowym, a w szczególności przebudo-
wanie zachodniej części tego nabrzeŜa, która umoŜliwi cumowanie statków typu 
panamax o wymiarach 245 m × 34,5 m × 12,7 m i nośności 63 000 DWT. 
 Realizacja tej inwestycji spowoduje wzrost konkurencyjności portu gdyń-
skiego w rejonie Morza Bałtyckiego poprzez działania słuŜące rozwojowi przeła-
dunków masowych na obszarze obecnie wykorzystywanego w tym celu terminalu 
masowego. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia udziału 
transportu kombinowanego w ogólnych przewozach ładunków poprzez lepsze 
dostosowanie terminalu masowego do przewozów kolejowych. Wraz z ukończe-
niem inwestycji Gdynia zyska rozbudowaną nowoczesną infrastrukturę portową do 
obsługi ładunków masowych, takich jak produkty paszowe czy teŜ kruszywa do 
budowy dróg w kraju. W wyniku wybudowania nabrzeŜy i placów manewrowo-skła-
dowych zostaną zwiększone moŜliwości przeładunkowe portu gdyńskiego.  
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3.6. Przebudowa NabrzeŜa Rumuńskiego 
 
 Inwestycja ta jest dopiero przygotowywana do realizacji i zlokalizowana 
będzie w Basenie V portu gdyńskiego. Ma ona obejmować przebudowę NabrzeŜa 
Rumuńskiego na odcinku o długości około 577 mb w celu obsługi statków o noś-
ności 70 000 DWT oraz pogłębienie akwenu przylegającego do tego nabrzeŜa. 
Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych ZMP Gdynia S.A. oraz ze 
środków UE. Koszt projektu szacowany jest na 86 mln zł brutto (70 mln zł netto). 
Przewidywana kwota dofinansowania według listy projektów indywidualnych 
Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko wynosi 69,92 mln zł. 
 
 

3.7. Przedsięwzięcia w gdyńskich terminalach kontenerowych 

 
 W gdyńskim porcie zlokalizowane są dwa terminale kontenerowe będące 
własnością dwóch odrębnych korporacji. Pierwszy z terminali – Bałtycki Terminal 
Kontenerowy (BCT) – został sprywatyzowany w maju 2003 roku i całość udziałów 
w spółce zakupiła międzynarodowa korporacja International Container Terminal 

Services, Inc. (ICTSI), z siedzibą na Filipinach. Uzyskała ona koncesję przyznaną 
przez zarząd portu, zezwalającą na rozwój, działanie i zarządzanie terminalem 
kontenerowym w Gdyni. Koncesja obejmuje okres 20 lat11. W 2013 roku w gdyń-
skim terminalu przeładowano 394 478 TEU, a w 2014 roku planowana jest obsługa 
411 000 TEU. Ubiegłoroczny niewielki spadek przeładunków w tym gdyńskim ter-
minalu spowodowany był głównie wahaniami podaŜy kontenerów przewoŜonych na 
krótkich liniach, zwłaszcza prowadzących do Rosji. Przy obecnej zdolności przeła-
dunkowej 750 mln ton i potencjalnej rozbudowie wydajności do blisko 1,2 mln TEU 
Bałtycki Terminal Kontenerowy w porcie gdyńskim jest jednym z większych 
terminali w rejonie Bałtyku12. 
 Gdyński Terminal Kontenerowy (GCT) jest z kolei własnością korporacji 
Hutchison Port Holdings i działa od 2005 roku13. W 2013 roku w tym terminalu 
przeładowano 333 549 TEU, czyli o 28% więcej niŜ w roku 2012. Obecnie roczne 
moŜliwości przeładunkowe GTC wynoszą 350 tys. TEU. Terminal ten realizuje 
etapowo kolejne inwestycje ze wsparciem finansowym z funduszy UE, mające 
doprowadzić do zagospodarowania całego terenu terminalu o całkowitej po-
wierzchni 19 hektarów, przylegającego do NabrzeŜa Bułgarskiego portu gdyń-
skiego. Po ich zakończeniu w 2016 roku terminal osiągnie roczną zdolność przeła-
dunkową 600 tys. TEU. 

W 2012 roku dwa gdyńskie terminale kontenerowe podpisały umowy z Cen-
trum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie dla realizowanych 

                                                      
11 http://www.bct.gdynia.pl/o-bct [dostęp: 10.02.2014]. 
12 Trójmiasto – prawie 2 mln przeładowanych kontenerów, http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/ 

index/art/33911/id/66 [dostęp: 05.02.2014]. 
13 http://www.gct.pl/ [dostęp: 10.02.2014]. 
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projektów inwestycyjnych. W ramach programu inwestycyjnego do 2015 roku 
Bałtycki Terminal Kontenerowy zainwestuje w sprzęt, infrastrukturę i systemy 
informatyczne. Zakupione zostaną między innymi nowe suwnice nabrzeŜowe, 
placowe i kolejowe. Zmodernizowane zostaną place i drogi na terenie terminalu, 
pojawi się równieŜ więcej stanowisk dla kontenerów chłodniczych. Powstanie 
takŜe system pozycjonowania kontenerów DGPS oraz automatyzacji bram. Projekt 
drugiego terminala – GCT – dotyczył natomiast zakupu nowego sprzętu przeładun-
kowego oraz budowy placów składowych, manipulacyjnych i parkingów14. 
 
 
3.8. Modernizacja kolejowej stacji portowej 
 
 Władze portu gdyńskiego planują stworzenie do 2020 roku nowoczesnej por-
towej stacji kolejowej. Inwestycja ta ma podnieść istotnie konkurencyjność portu  
w zakresie przeładunków od strony zaplecza. 
 Dzięki lepszemu niŜ dziś skomunikowaniu gdyńskich terminali kontenero-
wych z europejską siecią połączeń kolejowych będzie moŜna łatwiej obsługiwać 
ładunki w gdyńskim porcie, zwłaszcza w relacjach eksportowo-importowych15.  
 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. planuje docelowo doprowadzenie nowo-
czesnych, spełniających współczesne standardy jakości torowisk do wszystkich bez 
wyjątku gdyńskich nabrzeŜy. Obecnie znaczna część infrastruktury kolejowej na 
portowych terenach w Gdyni jest zaniedbana, a przez to nie wykorzystuje się duŜej 
części torowisk. Inwestorem gruntownej modernizacji stacji Gdynia Port są Polskie 
Koleje Państwowe. Inwestycja, której koszt wyniesie znacznie ponad 0,5 mld zł, 
ma zapewnione finansowanie. Projekt jest wpisany na listę podstawową doku-
mentu Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015. Przedsięwzięcie 
to umieszczono takŜe na liście projektów indywidualnych dla unijnego Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
 
 
 
4. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni 
 
 
 WaŜną inwestycją infrastrukturalną, mającą na celu wspieranie rozwoju 
gospodarczego Gdyni, jest rozbudowa i eksploatacja Pomorskiego Parku Naukowo- 
-Technologicznego. Powstał on w 2001 roku jako inicjatywa Stowarzyszenia 
Pomorskie Centrum Technologii oraz miasta Gdyni z myślą o wspieraniu firm 
realizujących innowacyjne projekty. Przedsięwzięcie to zlokalizowano na terenie 
byłej zajezdni komunikacji miejskiej, której remont współfinansowany był ze 
środków UE (Program Phare 2003 SSG – „Wzmocnienie konkurencyjności 
                                                      
14 Polskie porty morskie w 2012 roku, raport Actia Forum, sierpień 2013, s. 12. 
15 http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/port-w-gdyni-sie-rozwija-powstanie-nowoczesna-stacja,2175477, 

t,id.html#60a4792b56091a46,1,3,3 [dostęp: 10.03.2014]. 
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regionu pomorskiego poprzez rozwój innowacji i technologii dla przedsiębior-
czości – Pomorski Park Technologiczny”). Ciekawostką jest fakt, Ŝe obiekty tej 
zajezdni powstały na miejscu niemieckiej fabryki samolotów, zbudowanej w czasie 
II wojny światowej w Gdyni. Na początku XXI wieku teren ten został zrewitali-
zowany i zagospodarowany dla potrzeb nowoczesnych przedsiębiorstw. Prowadzo-
ne prace budowlane objęły remont zespołu hal łukowych, przebudowę wewnętrz-
nego układu komunikacyjnego i zagospodarowanie otoczenia. Misją Pomorskiego 
Parku Naukowo-Technologicznego jest rozwój gospodarki opartej na wiedzy po-
przez tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem oraz stymu-
lowanie innowacyjnej przedsiębiorczości w otwartym środowisku partnerskiej 
współpracy. Park ma na celu skoncentrowanie wszelkich działań na aktywizacji 
rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego oraz stymulowaniu współ-
pracy pomiędzy nauką i biznesem, a takŜe stworzenie i zapewnienie dogodnych 
warunków dla firm realizujących przedsięwzięcia wykorzystujące wysoko zaawan-
sowane technologie, głównie w dziedzinach biotechnologii i ochrony środowiska, 
informatyki i wzornictwa przemysłowego, gwarantujących bezpieczeństwo dla 
środowiska naturalnego16. Pomyślnie rozwijająca się działalność samego Pomor-
skiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz podmiotów działających na jego 
terenie skłoniły władze miasta do podjęcia inicjatywy jego rozbudowy. W dniu  
8 października 2010 roku symbolicznym wmurowaniem kamienia węgielnego 
rozpoczęto budowę nowej części Parku, a juŜ 27 grudnia 2012 roku zakończono 
prace budowlane. Po rozbudowie jest to największy pod względem zajmowanej 
powierzchni tego typu obiekt w kraju (powierzchnia wynosi 76 tys. m2) i posiada 
największą bazę sal konferencyjnych (12 sal na 960 osób). Na jego terenie zloka-
lizowano takŜe Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej, a takŜe Dział Inno-
wacji Społecznych oraz Centrum Designu17. W nowym obiekcie będzie mogło 
pracować około 300 firm. Do nowego budynku przeniesiono takŜe Centrum Nauki 
„Experyment” zajmujące powierzchnię około 3500 m2. Całkowita wartość przed-
sięwzięcia wyniosła około 208 mln zł, z czego około 137 mln zł stanowiły środki 
pozyskane z funduszy UE. Łączna powierzchnia laboratoriów i prototypowni  
w nowych obiektach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego wynosi 
2372 m2, w budynkach zainstalowano centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne z od-
zyskiem ciepła, free-coolingiem do chłodzenia części pomieszczeń technicznych, 
zaawansowaną automatykę węzłów cieplnych ze sterowaniem pogodowym.  
 Tak nowoczesna infrastruktura nie w pełni sprostała zamierzeniom władz 
miasta. Poza powaŜnymi awariami, opóźniającymi uzyskanie pełnej zdolności 
eksploatacyjnej Parku, część podmiotów, które tam zlokalizowano, w dyskusyjny 
sposób odpowiada idei promocji innowacyjności18. Mimo starań urzędników, aŜ 
40% powierzchni Parku nadal nie zostało wykorzystane19. Trudno takŜe uznać 

                                                      
16 http://ppnt.pl/misja-cel-zadania.html [dostęp: 10.03.2014]. 
17 http://ppnt.pl/rozbudowa-ppnt-zako%C5%84czona1.html [dostęp: 10.03.2014]. 
18 http://ppnt.pl/firmy-ppnt.html [dostęp: 10.03.2014]. 
19 http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/pomorski-park-naukowo-technologiczny-gdynia-doparku,2186918, 

t,id.html #51c58950558e8088,1,3,7 [dostęp: 10.03.2014]. 
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dotychczasową działalność Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego za 
sukces finansowy, skoro w tegorocznym budŜecie miasta Gdyni na jego utrzy-
manie przeznaczono ponad 15 mln zł. O ile sama idea wspierania przedsiębior-
czości poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury gospodarczej zasługuje na 
pozytywną ocenę, to sposób administrowania tym majątkiem jak na razie ocenić 
trzeba negatywnie, zarówno pod względem efektów realnych (niewielka liczba 
rzeczywiście innowacyjnych przedsięwzięć), jak i finansowych (olbrzymia skala 
dotacji na utrzymanie). W takiej formie organizacyjnej jest to dyskusyjna forma 
wspierania przedsiębiorczości, która przynosi mizerne efekty realne w stosunku do 
wydatkowanych środków publicznych. 
 
 
 

5. Bałtycki Port Nowych Technologii 
 
 

 Tereny dawnej Stoczni Gdynia S.A. przez wiele lat nie rozwijały się, a część  
z nich ulegała degradacji przez zaniechanie niezbędnych inwestycji infrastruktu-
ralnych. Przed kilkoma laty kluczową część tego obszaru przejęła w admi-
nistrowanie Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o., podejmując się 
procesu rewitalizacji terenów dawnej stoczni. W ramach tych działań najistot-
niejszą inwestycją było powołanie Bałtyckiego Portu Nowych Technologii. Od 
początku 2012 roku Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. prowadzi 
systematyczny proces inwestycyjny, dzięki któremu firmy wybierające Bałtycki 
Port Nowych Technologii jako miejsce swojej działalności mogą lokować tam 
swój biznes20. Do początku 2014 roku działania te objęły następujące przedsię-
wzięcia: 
• modernizację w latach 2012-2013 budynku biurowego G-330 („Akwarium”), 

przeznaczonego pod wynajem atrakcyjnych powierzchni biurowych, 
• budowę nowej sieci obsługującej: kanalizację sanitarną, wodociągi, kanalizację 

deszczową, sieć energetyczną, ciepłowniczą, a takŜe uzbrojenie terenów inwes-
tycyjnych, 

• uporządkowanie terenów inwestycyjnych obejmujące proces wyburzania sta-
rych budynków oraz usuwania punktów kolizji,  

• przebudowę budynku biurowego G-321 „Pentagon”, która jest aktualnie 
realizowana we współpracy z Gdyńskim Centrum Innowacji (lata 2013-2015). 

 Dzięki działaniom Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. 
firmy, które zainwestowały w tereny po dawnej Stoczni Gdynia (np. Crist, Nauta, 
Gafako), a takŜe nowi inwestorzy, mogą swobodnie myśleć o rozwoju otoczenia 
biznesowego swoich firm. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.  
w celu dokonania rewitalizacji terenów poprzemysłowych nawiązała współpracę  
z trójmiejskimi uczelniami – Politechniką Gdańską oraz Sopocką Szkołą WyŜszą, 
aby stworzyć architektoniczne wizje zagospodarowania wyŜej wymienionych 
                                                      
20 http://bpnt.eu/pl/rewitalizacja [dostęp: 10.03.2014]. 
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terenów. W Bałtyckim Porcie Nowych Technologii zrealizowano dotychczas dwa 
projekty: 
• koncepcję kształtowania i estetyzacji terenu postoczniowego w Gdyni uwzględ-

niającą zapisy nowego planu zagospodarowania przestrzennego, który wskazuje 
na otwarcie tego terenu dla biznesu oraz mieszkańców, 

• zagospodarowanie budynku dawnej elektrociepłowni wraz z otoczeniem na 
terenie Bałtyckiego Portu Nowych Technologii. Przedstawiono 10 warianto-
wych koncepcji nowego programu uŜytkowego dla budynku dawnej elektro-
ciepłowni, architektoniczne wizje przestrzennej przebudowy budynku na zróŜ-
nicowane funkcje przy uwzględnieniu faktu, iŜ budynek jest wpisany do „Ewi-
dencji historycznych budynków na terenie portu w Gdyni”.  

 Bałtycki Port Nowych Technologii dysponuje atrakcyjnym, uzbrojonym obsza-
rem, połoŜonym na dawnych terenach stoczniowych. Przedsięwzięcia inwesty-
cyjne, obejmujące przede wszystkim rozwój oraz modernizacje juŜ istniejącej 
infrastruktury technicznej, mają przyciągać systematycznie nowych inwestorów21. 
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. zapewnia potencjalnym inwes-
torom pomoc przy uzyskiwaniu zezwolenia na działalność w specjalnej strefie 
ekonomicznej oraz wsparcie w procesie inwestycyjnym, czyli: 
• pomoc we wdraŜaniu i transferze nowych technologii (usługi organizacyjne, 

informacyjne i konsultacyjne), 
• usługi doradcze i wspieranie przedsiębiorczości, 
• opiekę naukową i biznesową, 
• osiągnięcie dojrzałości technologicznej, 
• budowę sieci powiązań i rozwój klastrów – powstawanie sieci wzajemnych 

powiązań pomiędzy firmami prowadzącymi działalność na terenie Bałtyckiego 
Portu Nowych Technologii oraz instytucjami naukowymi z jego otoczenia, 

• wysokie standardy pomieszczeń biurowych, 
• edukację i promocję nowych rozwiązań technologicznych. 

 Uzyskanie zezwolenia na działalność w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekono-
micznej wiąŜe się z ulgami podatkowymi z tytułu określonych w zezwoleniu 
wydatków inwestycyjnych i/lub określonego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia. 
Minimalna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 100 tys. EUR przy zacho-
waniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 5 lat 
oraz 3 lat dla małych i średnich przedsiębiorstw. Udział własny przedsiębiorcy  
w nakładach związanych z nową inwestycją powinien wynosić co najmniej 25%. 
 Tak przygotowana infrastruktura techniczna oraz korzystne warunki prawne 
prowadzenia aktywności gospodarczej stanowią realną zachętę dla potencjalnych 
przedsiębiorców, niezaleŜnie od ich wielkości. Kwota 100 tys. EUR nie jest  
w obecnej sytuacji na rynku usług finansowych wygórowanym kryterium rozpo-
czynania działalności gospodarczej i dlatego moŜna uznać inicjatywę powołania 
Bałtyckiego Portu Nowych Technologii za waŜny element przedsięwzięć, wspiera-
jących gospodarczy rozwój Gdyni. 

                                                      
21 http://www.strefa.gda.pl/pl/baltycki-port-nowych-technologii-w-gdyni.html [dostęp: 10.03.2014]. 
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Wnioski 
 
 
 Omówienie trzech głównych grup przedsięwzięć wspierających gospodarczy 
rozwój miasta Gdyni pozwoliło na prezentację praktycznych przypadków polityki 
wspierania przedsiębiorczości w tym mieście. 
 Analiza wsparcia publicznego dla inwestycji w porcie gdyńskim pozwoliła na 
zdiagnozowanie podstaw jego aktywności oraz kierunków dalszego rozwoju. Port 
gdyński dobrze poradził sobie ze skutkami światowego kryzysu gospodarczego. 
Pomimo Ŝe na rynkach cząstkowych występowały niekiedy zakłócenia, zarząd 
portu podejmował intensywne przedsięwzięcia strukturalno-inwestycyjne w celu 
poprawy jego pozycji konkurencyjnej. Skala nowych inwestycji pozwala nie tylko 
na utrzymanie obecnej pozycji Gdyni na międzynarodowym rynku usług porto-
wych, ale wskazuje na jej istotną poprawę. 
 WaŜnym przedsięwzięciem, wspieranym ze źródeł publicznych, była rozbu-
dowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Ocena tego przedsię-
wzięcia pod względem ekonomicznym wzbudza wiele kontrowersji. Wsparcie dla 
małej grupy przedsiębiorców jest de facto naruszeniem zasad równej konkurencji, 
a olbrzymia skala corocznych dotacji z budŜetu miasta Gdyni dowodzi niskiej 
efektywności finansowej tego przedsięwzięcia. 
 Ostatnim z badanych przedsięwzięć, podnoszących potencjał gospodarczy 
miasta, były inwestycje Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. na 
obszarze Bałtyckiego Portu Nowych Technologii. Przedsięwzięcia infrastruk-
turalne na tym obszarze są dopiero w trakcie realizacji, ale juŜ obecnie moŜna 
obserwować ich pozytywne efekty, polegające na ciągłym przyciąganiu nowych 
inwestorów. 
 ZaangaŜowanie publicznych środków finansowych w rozwój infrastruktury 
gospodarczej miasta Gdyni, które opisano w tym artykule, przynosiło zróŜnico-
wane efekty, co moŜe stanowić podstawę do głębszych badań nad ich naturą  
i przyczynami. 
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INVESTMENTS  SUPPORTING  OF  CONTEMPORARY  ECONOMIC 

DEVELOPMENT  OF  GDYNIA 

 
 
Abstract: Creation of conditions for the economic development in the city is the main goal of the local 

economic policy. The article presents three important groups of projects, supporting the economic 

development of the city of Gdynia. The first group concerns investments in the port of Gdynia. 

Relationships with a wide range of investment and improve the competitiveness and growing turnover 

port are indicated in the article. Another group of projects is related to the Pomeranian Park  

of Science and Technology. The Pomeranian Special Economic Zone has been presented in the scope 

of the area of the Baltic Port of New Technologies.  



 

Andrzej Osiński 
 

MARKETING  SPOŁECZNIE  ODPOWIEDZIALNY 

– DEKLARACJE  I  ZACHOWANIA  INSTYTUCJI 

FINANSOWYCH  WOBEC  RYNKU  DOCELOWEGO 

–  ANALIZA  KRYTYCZNA 

Przedsiębiorstwa w swoich oficjalnych przekazach (deklaracjach misji, strategiach, programach  

i reklamach) uczciwość, rzetelność wobec klienta, a takŜe wraŜliwość na problemy społeczne stawiają 

na pierwszy miejscu. Klienci natomiast skarŜą się na zachowania firm, wyraŜają swoje nieza-

dowolenie w przekazach publicznych czy teŜ prywatnych. Zarzuty dotyczą jakości usług, niejasno 

sformułowanych umów, niewywiązywania się z obietnic, nierzetelnego informowania o cechach ofert, 

nadmierne eksponowanie korzyści, a ukrywanie zagroŜeń. W artykule przedstawiono genezę tego 

konfliktu na podstawie przeprowadzonych badań i analizy lokalnego rynku usług finansowych. 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 

W nieustannej gonitwie za zyskiem w warunkach hiperkonkurencji i coraz 

bardziej wymagającego otoczenia zarządy instytucji finansowych tworzą ambitne 

plany sprzedaŜy, czym uwiarygodniają swoją troskę o rozwój firmy i „portfele” 

właścicieli. Osiąganie zysków jest podstawową gwarancją zatrudnienia i zarobków 

zarządów oraz realizujących sprzedaŜ handlowców. Na poziomie operacyjnym  

za sprzedaŜ odpowiadają kierownicy oddziałów bądź pionów sprzedaŜy, a przed 

nimi – podlegli im sprzedawcy. Presja na sprzedaŜ wypiera głoszone przez firmy 

wartości dla konsumenta i przesuwa je z orientacji marketingowej na orientację 

sprzedaŜową. Handlowcy dla zwiększenia skuteczności sprzedaŜy wchodzą w par-

tnerstwo z pośrednikami handlowymi, dla których prowizja ze sprzedaŜy jest 

celem zasadniczym. Wizerunek zleceniodawcy, satysfakcja klienta to wartości 

pomijane w ferworze walki o prowizje. Najczęściej w pierwszej kolejności tracą na 

tym klienci. RównieŜ pracownicy sprzedaŜowi skarŜą się na taki stan rzeczy, 

mówią o stresującej pracy, o groźbie utraty znacznej części prowizyjnego wynagro-

dzenia, a nawet o zwolnieniu z pracy w przypadku nierealizowania planowanej 

wysokości sprzedaŜy. Przedstawione zjawisko rynkowe znajduje potwierdzenie  

w krytyce instytucji finansowych wyraŜonej przez klientów, pracowników i inter-

nautów. W celu zrozumienia istoty i genezy prezentowanego zjawiska rynkowego 

przeprowadzono: 

• wywiad nieustrukturalizowany z klientami i pracownikami, 



86 Ekonomia 

 

• analizę deklaracji misji, 

• analizę realności obietnic składanych w reklamach, 

• analizę wpisów internautów krytycznie oceniających jakość usług
1
. 

Autor artykułu na podstawie przeprowadzonych badań i analizy oraz w odnie-

sieniu do lokalnego rynku usług finansowych podjął próbę odpowiedzi na pytania:  

• Czy niewywiązywanie się firm z deklaracji misji i obietnic w reklamie wobec 

klientów i społeczności jest dostrzeganym zjawiskiem rynkowym? 

• Co powoduje, Ŝe pracownicy działu handlowego w procesie sprzedaŜy mani-

pulują zachowaniami klientów?  

• Dlaczego klienci w procesie zakupu ulegają manipulacjom i nabywają nie-

chciane usługi?  

W artykule wskazano ponadto potencjalne zagroŜenia dla instytucji finan-

sowej, jakie niesie za sobą brak zgodności składanych obietnic z faktycznymi 

działaniami.  

 
 
 
1. Istota marketingu społecznie odpowiedzialnego 
 
 

WdraŜanie marketingu społecznie odpowiedzialnego do praktyki zarządczej 

jest konsekwencją przyjęcia przez organizację strategii korporacyjnej odpowie-

dzialności społecznej. Z wielu niejednoznacznych, lecz spójnych i uzupełniających 

się definicji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR, corporate social 

responsibility) wynika, Ŝe jest to sposób (strategia, koncepcja, program) zarządza-

nia firmą, w którym organizacja bierze odpowiedzialność za wpływ na pracow-

ników, klientów, społeczności oraz środowisko naturalne
2
.  

Przyjmując dobrowolnie i świadomie strategię CSR, przedsiębiorstwo zobo-

wiązuje się do przestrzegania najwyŜszych norm etycznych w relacji z interesariu-

szami: społeczeństwem jako całością, a takŜe z jego wyodrębnionymi grupami, to 

                                                      
1 PilotaŜowe badania marketingowe o charakterze jakościowym przeprowadzono w okresie od  
15 listopada 2013 do 20 stycznia 2014 roku. Badaniami objęto 14 placówek branŜy finansowej 
działających na rynku lokalnym w Elblągu. Przeprowadzono wywiad nieustrukturalizowany 
(swobodny) z pracownikami i klientami instytucji finansowych, analizę reklam, analizę deklaracji 
misji i analizę wpisów internautów. Badania przeprowadził autor artykułu z udziałem studentów 
PWSZ w Elblągu w ramach zajęć z marketingu usług finansowych. Celem było rozpoznanie  
i zrozumienie przyczyn niezgodności pomiędzy składanymi obietnicami a faktycznie realizowanymi 
zobowiązaniami wobec klientów i społeczności lokalnej. Wywiad wymagał sformułowania pytań  
o przeŜycia i doświadczenia niecodzienne związane ze sprzedaŜą, nakazami, rozliczeniem za efekty 
sprzedaŜowe, zwyczajami i zachowaniami zakupowymi klientów. Były to kłopotliwe i krępujące 
pytania mające na celu dotarcie do skrywanych opinii. Taki rodzaj pytań był często powodem 
odmowy udzielenia wywiadu, tak przez pracowników sprzedaŜy, jak i klientów. Respondenci 
udzielający wywiadu oczekiwali przyrzeczenia pełnej anonimowości, zarówno personalnej, jak  
i instytucjonalnej.  
2 http://www.netpedia.com.pl/etyka-i-odpowiedzialność-w-biznesie [dostęp: 15.02.2014]. 
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jest klientami, pracownikami czy pośrednikami handlowymi. Zgodnie z koncepcją 

CSR działalność firmy powinna opierać się na budowaniu wysokiej kultury i utrzy-

maniu jej na wysokim poziomie. Do spełniania przez firmy wysokich standardów 

etycznych skłania wiele czynników. NaleŜą do nich rosnące oczekiwania konsu-

mentów, ewoluujące cele i ambicje pracowników, bardziej restrykcyjne regulacje  

i większa presja ze strony państwa, zainteresowanie inwestorów kryteriami spo-

łecznymi, kontrola ze strony mediów oraz zmieniające się praktyki w zakresie 

zamówień
3
. 

Postępowanie etyczne jest podstawą realizowania planów i celów firmy.  

O kulturze organizacji świadczą nieoficjalne zapisy w jej dokumentach, nie wymu-

szone zachowania pracowników, lecz ich autentyczne odczucia i zachowania. 

Swoją postawą identyfikują się lub nie z głoszonymi przez firmę wartościami
4
. 

Korzyści dla firm postrzeganych jako organizacje społecznie odpowiedzialne 

są ewidentne i mają wpływ na: 

• przewagę konkurencyjną, 

• wizerunek organizacji, 

• zdolność pozyskiwania i utrzymania cenionych pracowników, 

• moralność i zaangaŜowanie pracowników, 

• opinie inwestorów, właścicieli, darczyńców, sponsorów, instytucji finansowych, 

• relacje z przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi, mediami, klientami, 

dostawcami oraz społecznością, w obrębie której funkcjonują
5
.  

Koncepcja marketingu społecznie odpowiedzialnego nie moŜe ograniczać się 

do wybranych wartości etycznych czy teŜ wybranych zachowań, na przykład 

partnerstwa z organizacją charytatywną, wsparcia kultury, sponsorowania druŜyny 

sportowej, stosowania recyklingu itd., lecz musi ona być codzienną praktyką reali-

zowania wysokich standardów etycznych (uczciwości, przejrzystości i odpowie-

dzialności) w odniesieniu do wszystkich interesariuszy
6
.  

Firmy wyznające wartości humanistyczne są równieŜ skutecznymi przedsię-

biorstwami. «Czułe firmy» cechują się kulturą troski, z ich interesariuszami łączy 

je miłość. «Czułe firmy» wydają mniej na marketing, gdyŜ część działań marke-

tingowych przejmują na siebie klienci, którzy kochają firmę”
7
. 

                                                      
3 P. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013, s. 678, cyt. za: Walmart, 
http//walmartstores.com/Sustaninability/7951 aspx: Monte Burke, Mr. Green Jeans „Forbes” 2010, nr 2 
z 24 maja; Brain Grow. The Debate over Doing Good, „BusinessWeek” 2005, nr z 15 sierpnia, s. 76-78. 
4 http://www.sob.edu.pl/wp-content/downloads/sob_moda_czy_konieczność [dostęp: 15.02.2014]. E. La-
bocha; Społeczna odpowiedzialność biznesu – moda czy konieczność, http://www.sob.edu.pl/wp-
content/downloads/sob_moda_czy_koniecznosc.pdf [dostęp: 15.02.2014]. 
5 Zob. więcej. http: //www.pkn.pl/iso-26000 [dostęp: 15.02.2014]. 
6 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) przyciąga sponsorów nie tylko w związku z dzia-
łalnością filantropijną, ale równieŜ w związku z korzyściami komercyjnymi. Nazwy firm wspiera-
jących orkiestrę są wielokrotnie wymieniane w przekazach róŜnych sieci telewizyjnych i w inter-
necie. Zwiększenie rozpoznawalności i ocieplenie wizerunku w oczach całego społeczeństwa 
polskiego sprzyja rozwojowi firmy. Ale czy wsparcie WOŚP jest wystarczającym działaniem dla 
sklasyfikowania firmy jako społecznie odpowiedzialnej? Nie zachowania odświętne, ale te codzienne 
są świadectwem uczciwości i zachowań etycznych.  
7 P. Kotler, Keller K.L., op.cit., s. 678. 
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Podnoszenie standardu marketingu społecznie odpowiedzialnego wymaga 

trojakiego rodzaju aktywności, opierających się na właściwych zachowaniach 

prawnych, etycznych i związanych z odpowiedzialnością społeczną
8
:  

• zachowań zgodnych z prawem – kaŜdy z pracowników zna odpowiednie prze-

pisy i ich przestrzega. Prawo zabrania handlowcom kłamać lub wprowadzać  

w błąd na temat korzyści związanych z kupowanym produktem. MenedŜerowie 

muszą czuwać nad tym, by kaŜdy pośrednik handlowy znał prawo i się do niego 

stosował, 

• zachowań etycznych – nie jest łatwo ustalić granicę między normalną praktyką 

marketingową a zachowaniami nieetycznymi. Bywają praktyki biznesowe, które 

są jednoznacznie nieetyczne lub nielegalne: łapówkarstwo, kradzieŜ tajemnic 

handlowych, fałszywa i podstępna reklama, sprzedaŜ wyłączna i umowy 

wiązane, uchybienia w zakresie jakości i bezpieczeństwa uŜytkowania, fałszywe 

gwarancje, nieprawdziwe informacje na etykietach, zmowy cenowe, bezprawna 

dyskryminacja, tak zwane bariery wejścia, drapieŜna konkurencja. Firmy po-

winny przyjąć i rozpowszechniać na piśmie kodeks etyczny, budować tradycję 

etycznego postępowania, a takŜe stosować pełną odpowiedzialność pracowni-

ków za przestrzeganie zasad etycznych i prawnych, 

• zachowań związanych z odpowiedzialnością społeczną – firmy muszą dawać 

dowody „społecznego sumienia” na przykładzie konkretnych relacji z klientem 

i interesariuszami. Ludzie oczekują informacji o dotychczasowej postawie 

firmy wobec kwestii społecznych i środowiskowych. 

Niejasne umowy na świadczone usługi, nierzetelne informowanie o cechach 

oferty, niewywiązywanie się z obietnic, nadmierne eksponowanie korzyści, ukry-

wanie zagroŜeń – to formy manipulacji zachowaniami klientów dyskredytujące  

i eliminujące firmę z grona firm społecznie odpowiedzialnych.  

 
 
 
2. Manipulowanie zachowaniami klientów  
 
 

Manipulacja (łac. manipulatio – manewr, fortel, podstęp) to działanie o charak-

terze perswazyjnym, które ma na celu kształtowanie postaw lub zachowań 

odbiorców w taki sposób, by nie byli oni w stanie rozpoznać stosowanych przez 

nadawcę technik i zabiegów. Jest nieuczciwą praktyką i odnosi się do wpływania 

na cudze poglądy, działania, naginania, przeinaczania faktów w celu osiągnięcia 

własnych korzyści. Znaczna część ludzi ulega manipulacjom. Potencjalni nabywcy 

ulegają manipulacji głównie za sprawą ułomności ludzkiej natury, to jest z powodu 

wygodnictwa, lenistwa, upraszczania sposobu myślenia, generalizowania, przyjmo-

wania narzuconego toku myślenia. Na decyzje zakupowe nabywcy mają wpływ 

                                                      
8 Ibidem, s. 680. 
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czynniki psychologiczne, w tym: motywacje, percepcja, proces uczenia się, prze-

konania oraz postawy
9
.  

Człowiek ma liczne potrzeby fizjologiczne i psychiczne. Potrzeby psychiczne 

wynikają ze stanów napięcia psychicznego. Potrzeba staje się motywem działania 

(decyzji zakupowych), gdy intensywność jej odczuwania osiąga dostatecznie 

wysoki poziom. Właściwości te są wykorzystywane w technikach manipulacji 

ludzkimi zachowaniami. Do tej grupy potrzeb moŜna zaliczyć:  

• potrzeby seksualne – dąŜenie do kontaktów erotycznych i seksualnych,  

• potrzeba ekshibicjonizmu – wystawianie się na pokaz, wzbudzanie zaintere-

sowania i podziwu, 

• potrzeba bezpieczeństwa – jako unikanie urazu psychicznego ze strony innych; 

przejawia się intensywnym poczuciem winy, tłumienia myśli. Człowiek z nad-

miernie intensywną potrzebą bezpieczeństwa stara się za wszelką cenę utrzy-

mać dobre stosunki z innymi ludźmi, robi wiele rzeczy tylko po to aby uniknąć 

krytyki; jako unikanie urazu psychicznego we własnych oczach, nerwowość, 

przeŜywanie wstydu i upokorzenia po nieudanym działaniu. Unikanie pewnych 

działań w obawie przed niepowodzeniem,  

• potrzeba poniŜania się – obwinianie siebie za niepowodzenia, podporządkowy-

wanie się ludziom uznanym za waŜniejszych od siebie. Człowiek z nadmiernie 

intensywną potrzebą poniŜania się ma skłonność do ciągłego przepraszania  

i poddawania się. Jest zdominowany przez agresywne jednostki i godzi się na 

taki stan rzeczy, 

• potrzeba stowarzyszania się – przynaleŜność do określonej grupy społecznej 

daje poczucie wyróŜnienia się i uznania w oczach innych. Potrzeba ta w Ŝyciu 

codziennym jest zaspakajana w pewnym stopniu poprzez wylewne gesty: powi-

tania, wdzięczność za bycie razem,  

• potrzeba kompensacji – przezwycięŜanie niepowodzeń i słabości przez podej-

mowanie działań mających na celu utrzymanie szacunku do samego siebie, 

• potrzeba uległości, poddania się – człowiek nadmiernie objęty tą potrzebą 

podporządkowuje się innym, przyjmuje sugestie, jest konformistą, uznaje 

hierarchię i autorytety, 

• potrzeba porządku – charakterystyczne cechy osoby z wyraźną potrzebą po-

rządku to realizowanie ustalonych zobowiązań bez protestów i zastrzeŜeń, 

unikanie konfliktów, punktualność, metodyczność, planowanie, 

• potrzeba zabawy – szukanie radości dla samej radości, beztroskie, często 

lekkomyślne podejście do Ŝycia,  

• potrzeba izolacji – charakterystyczne cechy osoby z wyraźną potrzebą izolacji 

to unikanie ludzi, niska samoocena, oziębłość, znuŜenie, 

• potrzeba opieki i oparcia – towarzyszą jej bezradność, zwątpienie, samotność, 

rozpacz, człowiek taki szuka wsparcia u innych, bardziej doświadczonych, 

Ŝyczliwych ludzi, 

                                                      
9 Zob. więcej: S. Kizińczuk, Techniki manipulacji, http://www.projektsukces.pl/books/Techniki_ 
manipulacji_w_praktyce.pd [dostęp: 26.02.2014]. 
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• potrzeba wraŜeń zmysłowych – charakterystyczne cechy człowieka z wyraźną 

potrzebą doznań zmysłowych – to wraŜliwość na estetykę, kształt, smak, 

zapach, sztukę
10

. 

• Manipulatorzy osiągają swoje cele przez dogłębną analizę potrzeb grupy 

docelowej. Pozwala to na stworzenie portretu psychograficznego potencjalnego 

nabywcy. Osoby podatne na manipulacje to z reguły ludzie poszukujący 

szybkiego zarobku, uznania, akceptacji, często zakompleksieni, o niskim po-

czuciu własnej wartości, szukający autorytetów, na których mogliby się wzo-

rować. RównieŜ bardzo podatni na manipulacje są ludzie o niskim poziomie 

wiedzy, doświadczeniu Ŝyciowym, moŜna im znacznie więcej wmówić, gdyŜ 

nie mają oni skali porównawczej
11

.  

• Twórcy reklam zazwyczaj prezentują tylko wybrane cechy oferty, które uznają 

za najwaŜniejsze zalety i które najbardziej przyciągają uwagę potencjalnego 

nabywcy. W konsekwencji odbiorca otrzymuje okrojony i zniekształcony obraz 

rzeczywistości. Nie otrzymuje Ŝadnych informacji dotyczących ceny, obwaro-

wań, nie ma odniesienia do ofert konkurencji. Nie zostaje poinformowany  

o jakichkolwiek wadach czy zagroŜeniach oferty, gdyŜ mogłoby to w sposób 

oczywisty zniechęcać do nabycia. Muzyka, zapach, obraz w reklamie wywołują 

zaplanowane reakcje – to teŜ pewna, jednakŜe dopuszczalna, forma manipulacji 

zachowaniami ludzkimi.  
 
 
 

3. Deklaracje misji wobec interesariuszy 
 
 
 Instytucje finansowe w oficjalnych dokumentach i przekazach reklamowych 

składają obietnice swoim interesariuszom. Deklaracja misji jest najwaŜniejszym 

oficjalnym dokumentem definiującym filozofię funkcjonowania firmy. Najczęściej 

zawiera ona odpowiedzi na najwaŜniejsze pytania sformułowane przez Petera 

Druckera: „Na czym polega nasz biznes? Kto jest naszym klientem? Co stanowi 

wartość dla klienta? Na czym polegał będzie nasz biznes? Na czym powinien 

polegać nasz biznes”?
12

. W niej równieŜ najczęściej zawarty jest stosunek do 

klientów, pracowników, społeczności lokalnej. Misja oparta na wartościach i nor-

mach etycznych wzbudza większe zaufanie u klientów i inwestorów
13

. Według 

                                                      
10 Zob. więcej: J. Kamieniak, Potrzeby i motywacje a manipulacja, http://www.racjonalista.pl/kk. 
php/s,4651 [dostęp: 26.02.2014]. 
11 Zob. więcej: S. Kizińczuk, op. cit. 
12 P. Kotler, K.L. Keller, op.cit., s. 42.  
13 Na potrzeby niniejszego artykułu przeprowadzono analizę krytyczną deklaracji misji przed-
siębiorstw z branŜy finansowej, których placówki funkcjonują w Elblągu w kontekście ich zgodności 
z zachowaniami rynkowymi. Autor artykułu nie podjął się oceny zachowania konkretnych firm, nie 
ujawnił ich nieetycznych zachowań, uznając, Ŝe mogłoby to być potraktowane jako zniesławienie. 
JednakŜe uznaje, Ŝe klienci – internauci – uczynią to juŜ w niedługim czasie. Celem analizy kry-
tycznej nie była bezpośrednia konfrontacja konkretnej firmy z jej zachowaniami rynkowymi, lecz 
konkluzja na temat istnienia określonego zjawiska rynkowego.  
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Jacka Grzywacza nieodzownym warunkiem powodzenia realizacji misji banku jest 

jej znajomość i zrozumienie przez wszystkich pracowników banku
14

. Narzuca ona 

określone wymogi, tak aby bank był postrzegany jako instytucja w pełni odpo-

wiadająca wymogom zaufania społecznego. Misja musi być czytelna dla klientów 

z róŜnych segmentów i nie moŜe zostawiać wątpliwości co do intencji banku i jego 

zamierzeń rozwojowych. Analizując treści zawarte w deklaracjach misji podmio-

tów gospodarczych, których placówki funkcjonują na badanym rynku lokalnym, 

moŜna doszukać się w nich następujących złoŜonych obietnic:  

• „dąŜymy do osiągnięcia najwyŜszych standardów etycznych”, 

• „uczestniczymy w rozwoju społeczności, w której Ŝyjemy”, 

• „budujemy wartości dla klienta”, 

• „najwyŜszą wartością są dla nas relacje z klientem oparte na zaufaniu”, 

• „maksimum korzyści i wygoda w finansach osobistych oraz firmowych”, 

• „najlepsze ceny, najwyŜsza jakość i bezpieczeństwo”, 

• „poczucie satysfakcji i zadowolenia z relacji pomiędzy pracownikami i klien-

tami”, 

• „budowanie silnych długookresowych relacji z klientami”, 

• „zawsze dotrzymujemy zobowiązań”, 

• „rozumiemy indywidualne potrzeby klienta i przekraczamy jego oczekiwania”, 

• „tworzymy długotrwałe relacje, klienci nam ufają”. 

 

 

 

4. Obietnice w reklamach 
 

 

Reklama jest najczęściej stosowaną i najbardziej widoczną formą promocji 

usług bankowych. Według J. Grzywacza reklama usług bankowych powinna 

uwzględniać zarówno cechy usługi, jak i wymogi oraz oczekiwania klientów 

banku
15

. Od przekazów reklamowych prezentujących banki i ich usługi klienci 

oczekują rzetelności i perfekcji przekazu. KaŜda informacja niedokładna czy wpro-

wadzająca w błąd staje się dla odbiorcy wyraźnym sygnałem, Ŝe dany bank nie jest 

godny zaufania. Reklama jest oficjalnym przekazem obietnic, najczęściej kierowa-

nym do obecnych i potencjalnych klientów. Wywiera znaczący wpływ na decyzje 

zakupowe. Obietnice w niej składane muszą mieć pełne pokrycie w rzeczywistym 

działaniu firmy.  

Z analizy treści wybranych reklam badanych instytucji finansowych wynika, 

Ŝe najczęściej składane obietnice to: 

• wyjątkowy kredyt, pierwsze 1600 zł całkowicie za darmo, 

• niskie raty i gwarancja najniŜszego oprocentowania, 

• atrakcyjne wysoko oprocentowane lokaty, 

                                                      
14 J. Grzywacz, Marketing w działalności banku, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 
2006, s. 40. 
15 Ibidem, s. 123-124. 
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• zwrot 3% wydatków za zakupy w hipermarketach i sklepach spoŜywczych oraz 

na stacjach paliw w całej Polsce, 

• konto za darmo, 

• minimum formalności, 

• najlepszy kredyt hipoteczny, 

• zero złotych za kartę debetową, 

• wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce, 

• zero złotych za korzystanie z karty Visa, 

• zwrot 1% płatności kartą Visa dokonanych w sklepach spoŜywczych, 

supermarketach, na stacjach paliw
16

.  

 

 

 

5. Deklaracje i obietnice a zachowania instytucji finansowych 
w ocenie respondentów – analiza krytyczna  
 

 

Przeprowadzone badania i analizy pozwoliły wskazać obszary niezgodności 

pomiędzy obietnicami składanymi klientom i społeczności lokalnej przez instytucje 

finansowe a ich autentycznymi zachowaniami rynkowymi. W komentarzach do 

treści zawartych w deklaracji misji respondenci najczęściej uŜywali określeń: 

„wyidealizowane”, „abstrakcyjne”, „nieprawdziwe”. Wskazywali, Ŝe interes insty-

tucji finansowych dotyczący maksymalizacji sprzedaŜy i zysku – to jedyny praw-

dziwy cel. Respondenci nie potrafili wskazać działań instytucji finansowych  

na rzecz społeczności lokalnej. W swojej krytycznej ocenie wskazywali na niezro-

zumienie i nierealizowanie ich oczekiwań i potrzeb. Podawali przykłady swoich 

negatywnych doznań i doświadczeń, które dotyczyły miedzy innymi: 

• odmowy udzielenia kredytu mimo spełnienia podanych warunków, 

• niejasnych, skomplikowanych umów o kredyt, karty kredytowe, karty płatnicze,  

• tego, Ŝe w umowach i ofertach odnoszono się do regulaminów wewnętrznych, 

ciągle się zmieniających na niekorzyść klienta,  

• manipulowania procesem przyznawania kredytu, to jest ukrywania faktycznej 

wysokości kosztów aŜ do momentu podpisania umowy,  

• wywierania presji przez pośredników handlowych na przyjęcie oferty,  

• niedotrzymania zobowiązania o bezkosztowej rezygnacji z przyznanego kredytu. 

W zapytaniu o realizację obietnic złoŜonych w reklamach respondenci w oce-

nie krytycznej wypowiadali się ironizująco: 

• „są zabawne, przedstawiają nierealny obraz oferty”, 

• „kuszą, podają wyłącznie korzyści”,  

                                                      
16 Przeprowadzono analizę krytyczną wybranych treści reklamowych badanych instytucji z branŜy 
finansowej, których placówki funkcjonują w Elblągu. Dotyczyła ona zakresu wywiązywania się  
ze składanych obietnic. Jej celem nie było ujawnienie konkretnych firm i ich kłamliwych reklam,  
a jedynie stwierdzenie istnienia niezgodności składanych obietnic z rzeczywistym zachowaniami 
rynkowymi. 
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• „wprowadzają w błąd, zawarte w niej treści są kłamliwe”, 

• „w internecie reklama jest perswazyjna i trudna do ominięcia”, 

• „przekaz reklamowy jest niewiarygodny, ma niewiele wspólnego z ofertą 

rzeczywistą”. 

Swoją negatywną ocenę respondenci uzasadniali ukrytymi warunkami, które 

naleŜy spełnić, aby w pełni otrzymać reklamowaną usługę. PowyŜszą opinię pod-

dano weryfikacji i skonfrontowano wybrane obietnice zawarte w reklamach z objaś-

nieniami pracowników działu sprzedaŜy i z zapisami w regulaminach promocji. 

Opinie respondentów były zasadne. Reklamy ukrywały dodatkowe obwarowania: 

• konto za darmo – tak, ale nie ujawniono w reklamie, Ŝe warunkiem jest mie-

sięczna wpłata przynajmniej 1000 zł; jeśli warunek ten nie jest spełniony, opłata 

miesięczna wynosi 5 zł, 

• zero złotych za kartę do rachunku – tak, ale nie ujawniono w reklamie, Ŝe jeśli 

suma transakcji w miesiącu wyniesie mniej niŜ 200 zł; to za kartę pobiera się 

opłatę 5 zł miesięcznie,  

• pięć bezpłatnych przelewów internetowych w miesiącu – tak, ale nie ujawniono 

w reklamie, Ŝe warunkiem jest wykonanie co najmniej jednego przelewu do 

ZUS w miesiącu poprzedzającym, 

• 600 zł dla twojej firmy – tak, ale nie ujawniono w reklamie, Ŝe kwota wypła-

cana jest po 50 zł miesięcznie, pod warunkiem wykonania comiesięcznych 

przelewów do ZUS, a oferta dotyczy firm istniejących na rynku nie dłuŜej niŜ 

rok. W regulaminie zawarto dalsze ograniczenia: miesięczna kwota przelewu 

minimum 250 zł z nowo otwartego rachunku bieŜącego, umowa musi być 

zawarta w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2014 roku, 

• zwrot 1% płatności kartą dokonanych w sklepach spoŜywczych, supermarke-

tach, stacjach paliw – tak, ale maksymalny zwrot roczny nie moŜe przekroczyć 

kwoty 500 zł, zgodnie ze zmieniającym się często wewnętrznym regulaminem 

promocji kwota ta ulega okresowemu zmniejszeniu. 

Respondenci wykazywali się ogólną znajomością reklam telewizyjnych, znali 

osoby i slogany pojawiające się w reklamie. W ocenie internautów i respondentów 

reklamy nakłaniają do określonych zachowań. Za pośrednictwem przemyślanego 

obrazu i semantyki słownej manipulują ludzką psychiką. Osłabiają wątpliwości, 

wywołują emocje i nakłaniają adresatów reklamy do bezrefleksyjnego nabycia 

usługi. W celu wyeksponowania pozytywnego wraŜenia do reklamy zatrudniane są 

znane postacie świata filmu i sportu, które swym autorytetem, a takŜe wiarygodnie 

brzmiącymi słowami i gestami, utwierdzają w przekonaniu, Ŝe oferta jest spraw-

dzona, unikatowa i najlepsza. Atrakcyjność reklam znacząco przysłania ocenę jej 

realności.  

Na potrzeby niniejszego artykułu przeprowadzono test rynkowy oferty 

banku
17

. Na przesłaną przez bank ofertę mailową w formie reklamy, zachęcającą 

                                                      
17 Test rynkowy polegał na zgłoszeniu woli przyjęcia reklamowanej przez instytucje finansową oferty 
kredytowej. Była to jedna z wielu ofert kierowanych do firmy prowadzonej przez autora artykułu. 
Celem badania było zbadanie realności oferowanych w reklamie korzyści.  
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do nabycia kredytu dla firm z opcją jego umorzenia, zgłoszono zainteresowanie 

przez kliknięcie na wskazane miejsce w reklamie. Wówczas ukazała się informacja 

o konieczności podania danych teleadresowych, a następnie wiadomość, Ŝe w ciągu 

48 godzin na wskazany numer kontaktowy zadzwoni konsultant. Małym drukiem 

było napisane, Ŝe szczegóły oferty znajdują się w regulaminie promocyjnym. 

Konsultant zadzwonił i nakłaniał do załoŜenia konta, twierdząc, Ŝe jest to warunek 

konieczny dla rozpatrzenia wniosku kredytowego. W dalszej rozmowie konsultant 

zadawał pytania odnoszące się do zdolności kredytowej, branŜy, okresu funkcjo-

nowania firmy. Badacz zmienił narzucony przez konsultanta tok rozmowy, kon-

centrując ją na realności obietnic złoŜonych w reklamie i potrzebie zapoznania się 

z regulaminem promocji. W tej sytuacji konsultant oświadczył, Ŝe prześle regulamin 

promocji drogą mailową. Nie dotrzymał zobowiązania. Pozostaje pytanie otwarte:  

co było autentycznym celem tej reklamy?  

W trzech przypadkach respondenci ujawnili swoje doświadczenia w naby-

waniu sprzętu domowego w ofercie kredytowej od pośredników handlowych insty-

tucji finansowych w tak zwanej sprzedaŜy „door-to-door”. W kaŜdym z przypad-

ków ocena potransakcyjna była negatywna. Respondenci twierdzili, Ŝe zostali 

zmanipulowani, otrzymali nieprawdziwe informacje dotyczące atrakcyjności za-

równo sprzętu, jak i udzielanego kredytu. W jednym przypadku respondent podjął 

skuteczną próbę wycofania się z kredytu bankowego, jednak nie odzyskał pie-

niędzy zapłaconych za prowizję od transakcji. Bank uznał, Ŝe jest to prowizja, 

którą pobrał pośrednik handlowy w związku z jego kosztami, a bank nie ma 

wpływu na jego decyzje. 

 
 
 

6. Związki przyczynowo-skutkowe niezgodności 
deklaracji z czynami 
 
 

Wprowadzanie do organizacji strategii CSR skutkuje tym, Ŝe w oficjalnych 

przekazach firmy deklarują przyjęcie wysokich standardów etycznych wobec inte-

resariuszy z naciskiem na uczciwość, bezpieczeństwo, zaufanie. Ta dobrowolna 

deklaracja powinna być nakazem – filozofią funkcjonowania całej organizacji. 

Orientacja na wartości istotne dla klienta powinna przejawiać się w kaŜdym dzia-

łaniu, równieŜ w procesie sprzedaŜy i pozyskiwania klientów. Przeprowadzone 

badania i analizy ujawniają sprzeniewierzanie się głoszonym ideom i standardom. 

W takim przypadku najczęściej występuje brak spójności i konsekwencji w reali-

zacji koncepcji marketingowej pomiędzy centralą a oddziałem, managerem pro-

duktu a działem sprzedaŜy. Autor, na potrzeby niniejszego artykułu i w celu wska-

zania tematyki do dalszych badań i analiz, stawia pytania otwarte: co jest powodem 

niezgodności deklarowanych przez zarządy zachowań z zachowaniami działu han-

dlu, marketingu i sprzedaŜy? Co powoduje, Ŝe zarządy w swoich instytucjach tole-

rują nieuczciwe praktyki pracowników działów handlu, marketingu czy sprzedaŜy 
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wobec klientów? Podejmując próbę odpowiedzi na powyŜsze pytania na podsta- 

wie zgromadzonej wiedzy, doświadczenia rynkowego, przeprowadzonych badania 

i analiz, moŜna wnioskować, Ŝe dualizm w podejściu do klienta jest spowodowany 

priorytetami wyodrębnionych jednostek organizacyjnych czy teŜ poszczególnych 

działów. Zarządy instytucji finansowych upatrują szans rozwoju poprzez wdro-

Ŝenie i rozwijanie idei CSR. Dział sprzedaŜy natomiast pracuje pod presją koniecz-

ności realizacji narzuconych coraz to wyŜszych planów sprzedaŜy. System wyna-

grodzeń pracowników działu sprzedaŜy ukierunkowany wyłącznie na maksymali-

zację sprzedaŜy wymusza na pracownikach stosowanie wyrafinowanych, często 

wybiegających poza normy etyczne „technik sprzedaŜy”. Jeśli chodzi o tematykę 

szkoleń mających na celu zwiększenie skuteczności sprzedaŜy, pracownicy sprze-

daŜy akcentowali nacisk na rozwój wiedzy i doświadczenia o sposobach wywiera-

nia wpływu na decyzje klienta, umiejętność skutecznego prowadzenia rozmów,  

tak aby ich efektem była sprzedaŜ, nakłanianie klienta do zakupu droŜszej oferty  

i sprawianie by był przekonany, Ŝe jest to jego samodzielna decyzja, reagowanie na 

zbywanie sprzedawcy przez klienta, działanie w taki sposób, Ŝeby klient zmienił 

zdanie. Wymienione wybrane tematy szkoleń pracowników działu sprzedaŜy to 

jeden z dowodów na nastawienie w kierunku nabycia umiejętności manipulacji 

zachowaniami klientów.  

Widoczna dwubiegunowość, to jest orientacja na CSR i na sprzedaŜ, ujawnia 

brak konsekwencji w strategii zarządzania organizacją. Jeśli filozofia funkcjono-

wania organizacji sformułowana przez najwyŜszy zarząd nie przenika przez całą 

organizację, to skutkiem tego jest brak zrozumienia wśród pracowników, brak 

poczucia wspólnego celu, kierunku działania, co znacznie zmniejsza szanse na 

rozwój
18

.  

 Zmanipulowani klienci nabywają produkty im niepotrzebne, popadają w za-

dłuŜenia, co zazwyczaj prowadzi do stresu i depresji. Jest to szkodliwe w odnie-

sieniu do osoby zmanipulowanej, a takŜe całego społeczeństwa. Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów ujawnia kłamstwa reklamowe, nakłada wysokie kary, 

informuje o tych faktach społeczeństwo. Działania te zapewne ograniczają zacho-

wania niezgodne z obowiązującym prawem, jednakŜe są mało skuteczne wobec 

wyrafinowanych zachowań nieetycznych z pogranicza prawa. Kuszenie, wabienie, 

uwodzenie okazuje się codzienną praktyką w walce o klienta. Ludzie biznesu 

muszą jednak być świadomi organizowania się konsumentów. Ich oręŜem jest juŜ 

nie tylko rzecznik praw konsumenta, ale internet, w tym portale społecznościowe. 

Społeczność internetowa, jak nigdy dotąd, moŜe bojkotować nieuczciwe firmy.  

W walce z nieuczciwością instytucji finansowych coraz bardziej aktywne są 

serwisy społecznościowe, takie jak: Twitter, Facebook czy Nasza Klasa. Z serwi-

sów społecznościowych korzysta juŜ miliard ludzi na całym świecie. Te social 

media sprawiają, Ŝe kaŜdy, kto ma dostęp do internetu, ma znaczący głos, zdolny 

do wpływania na losy i strategie największych firm
19

. Klienci stają się coraz 

bardziej aktywni w kontaktach międzyludzkich. Przed decyzjami zakupowymi 

                                                      
18 P. Kotler, K.L. Keller, op. cit., s. 42. 
19 Zob. więcej: M. Sadowski, Rewolucja social media, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013. 
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coraz częściej analizują za pośrednictwem portali społecznościowych opinie o insty-

tucjach finansowych i ich produktach. Opisują swoje pozytywne i negatywne 

doświadczenia w kontaktach z tymi instytucjami i ich produktami. Opinie te coraz 

mocniej przekładają się na wizerunek instytucji w oczach społeczeństwa i klien-

tów. Biznes jest coraz mocniej prześwietlany przez klientów i społeczeństwo.  

To właśnie klienci i społeczeństwo – w niedługim juŜ czasie – decydować będą  

o sukcesie, bądź poraŜce danej instytucji.  

 

 

 

Podsumowanie 
 

 

Marketing społecznie odpowiedzialny staje się juŜ koniecznością. Decyzje 

zarządów firm bardziej odnoszą się do określenia stopnia jego zaangaŜowania  

w sprawy społeczne niŜ do kwestii samego wprowadzenia strategii CSR. Spo-

łeczeństwo polskie ewoluuje w kierunku większej wraŜliwości społecznej na nie-

etyczne zachowania firm
20

. Internet jest silnym oręŜem w walce z nierzetelnością  

i nieuczciwością. Jest to pogląd coraz częściej prezentowany i niekwestionowany 

w praktyce i licznych publikacjach.  

 W świetle prezentowanych treści i wieloletniego doświadczenia w zarządza-

niu przedsiębiorstwem autor skłania się do postawienia następującej hipotezy: „Za-

rządy instytucji finansowych są świadome niedotrzymywania obietnic złoŜonych 

klientom i społeczeństwu, skrycie to tolerują, gdyŜ czerpią z tego korzyści i nie-

dostrzegają nacisku społecznego”. JednakŜe muszą się liczyć z nieustanie zmienia-

jącymi się realiami prowadzenia biznesu. Zawiedzeni klienci juŜ teraz są w stanie 

zbojkotować instytucję finansową i jej produkty. Takie scenariusze zarządy muszą 

zacząć brać pod uwagę. KaŜdy pojawiający się negatywny wpis na social media 

czy na stronie internetowej firmy powinien być ostrzeŜeniem i sygnałem do działań 

eliminujących nieakceptowane przez klientów praktyki. Zarządy instytucji finanso-

wych muszą zadbać o spójność w orientacji na wartości dla klienta w całej insty-

tucji, nie wykluczając personelu sprzedaŜowego. Marketing w instytucjach finan-

sowych musi ewoluować, i to w przyspieszonym tempie, w kierunku rzeczy-

wistych zachowań etycznych w komunikacji z klientem. Cytat „Nie po słowach,  

a czynach sądzeni będziecie” nabiera w tym kontekście szczególnego znaczenia i jest 

jak najbardziej aktualny. NaleŜy słuŜyć interesom ludzi, a nie wyłącznie własnym 

interesom. 

 

                                                      
20 Zob. więcej: http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/629-perspektywy-marketingu-
spolecznego-w-polsce.html [dostęp: 04.03.2014]. 
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MARKETING  SOCIAL  RESPONSIBILITY  –  DECLARATIONS 

AND  ACTIVITIES  OF  FINANCIAL  INSTITUTIONS 

ADDRESSED  TO  THEIR  TARGET  MARKET  –  CRITICAL  ANALYSIS 

 
 
Abstract: In their official communications (mission declarations, strategies, programs and 

advertisements) companies put honesty, creditability towards customers and sensitivity to social 

problems at the first place. Customers though complain of companies’ activities, their dissatisfaction 

in public or in private communications. The objections include quality of services, inexplicitly written 

agreements, non-fulfilling promises given, non-diligent presentation of offer’s features, putting 

excessive emphasis on the advantages and concealing threats. The article discusses the origin of 

the conflict based on the research and analysis of local financial services market.  
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GODZENIE  AKTYWNOŚCI  ZAWODOWEJ 
I  OBOWIĄZKÓW  RODZINNYCH 

–  WYBRANE  ASPEKTY 

Celem artykułu jest krótka charakterystyka wpływu obciąŜenia obowiązkami rodzinnymi, głównie 
opiekuńczymi, na aktywność zawodową i rozwój kariery zawodowej. W artykule przedstawiono war-
tości podstawowych wskaźników, które ilustrują aktualny poziom wykorzystania zasobów pracy  
w Polsce. Za kryteria analizy obrano: płeć, wiek i poziom wykształcenia. Prześledzono takŜe główne 
przyczyny utraty i pozostawania bez pracy. Zaprezentowano rozwiązania słuŜące dostosowaniu orga-
nizacji pracy do obowiązków rodzinnych stosowane w Polsce i w wybranych krajach Unii Euro-
pejskiej. Omówione zagadnienia potwierdzają załoŜenie, iŜ problem godzenia obowiązków rodzin-
nych i zawodowych jest bardzo istotny z punktu widzenia wykorzystania zasobów pracy. Pomimo 
róŜnej skali omawianego zjawiska występuje ono we wszystkich krajach Unii. Jego eliminowaniu  
ma słuŜyć wiele rozwiązań, w tym uelastycznianie rynków pracy czy wytyczne europejskiej strategii 
zatrudnienia Europa 2020. 

 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 
 

Jednym z podstawowych celów Strategii Europa 2020 jest to, aby do 2020 roku 
co najmniej 75% ludności w wieku od 20 do 64 lat miało zatrudnienie, co w wielu 
państwach członkowskich wymaga zwiększenia podaŜy pracy kobiet. Aby osiągnąć 
ten cel, kraje Unii Europejskiej (UE), szczególnie te o niŜszych wskaźnikach za-
trudnienia kobiet, będą musiały wdroŜyć środki z zakresu polityki, które sprzyjają 
lepszej równowadze między Ŝyciem zawodowym a prywatnym i umoŜliwiają go-
dzenie funkcji opiekuńczych z aktywnością zawodową.  

Wzrost zatrudnienia jest równieŜ jednym z priorytetów polityki rynku pracy  
w Polsce, realizowanym wielotorowo za pomocą róŜnych narzędzi, które skiero-
wane są do róŜnych grup, a szczególnie tych, które mają problem ze znalezieniem 
lub utrzymaniem pracy. Za jedną z nich uwaŜa się osoby, w tym szczególnie 
kobiety, posiadające małe dzieci. Ich trudną sytuację odzwierciedla wskaźnik 
zatrudnienia – jeden z niŜszych w całej UE.  

Aktualnej sytuacji na rynku pracy nie ułatwiają zachodzące zmiany demo-
graficzne. Społeczeństwo polskie się starzeje, szybko przybywa osób w wieku 
emerytalnym, spada liczba ludności w wieku produkcyjnym. Jednocześnie Polska 



100 Ekonomia 

 

naleŜy do grupy krajów o najniŜszej dzietności w Europie1. Niska liczba urodzeń 
nie gwarantuje – juŜ od ponad 20 lat – prostej zastępowalności pokoleń2. Zjawiska 
te przyczyniają się do zmniejszenia podaŜy pracy i wzrostu obciąŜenia demo-
graficznego.  

Pomimo Ŝe istnieje wiele rozwiązań ułatwiających i umoŜliwiających go-
dzenie funkcji opiekuńczych z aktywnością zawodową, to w praktyce ich wdra-
Ŝanie napotyka na liczne bariery i trudności. Mają one naturę instytucjonalną  
i mentalną. Choć posiadanie dziecka to nadal priorytet wielu młodych Polaków, to 
obawa o względy ekonomiczne i brak moŜliwości godzenia aktywności zawodowej 
z obowiązkami rodzinnymi, przyczyniają się do nieefektywnego wykorzystania 
potencjału ekonomicznego części tej grupy. W tym celu istotne jest z jednej strony 
poznanie barier, a z drugiej uwarunkowań pozytywnie wpływających na godzenie 
ról i zwiększenie obecności młodych Polaków na rynku pracy. 
 
 
 
1. Wykorzystanie zasobów pracy w Polsce 
 
 

W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na 
rynku pracy róŜni się od sytuacji zawodowej męŜczyzn. Płeć jest więc jedną  
z waŜniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku pracy. Z punktu widzenia 
statusu na rynku pracy ludność dzieli się na aktywnych i biernych zawodowo. 
Zbiorowość aktywnych zawodowo tworzą pracujący i bezrobotni. Do pomiaru 
poziomu aktywności zawodowej słuŜy współczynnik wyraŜający udział osób 
aktywnych zawodowo (ogółem lub danej grupy) w liczbie ludności (ogółem lub 
danej grupy). Poziom wykorzystania dostępnych zasobów pracy dokładnie określa 

                                                      
1 Od 1998 roku Polska naleŜy do krajów o niskiej dzietności, której umowną granicą jest współ-
czynnik dzietności równy 1,5 (współczynnik równy 1,3 oznacza skrajnie niską dzietność). W latach 
2002-2006 granica skrajnie niskiej dzietności została w Polsce przekroczona, osiągając w 2003 roku 
minimalną wartość współczynnika równą 1,22 (wskaźnik ten był najniŜszy w całym okresie powo-
jennym), a po kilkuletnim wzroście współczynnika do poziomu bliskiego 1,4 nastąpił powrót do 
poziomu 1,3 w latach 2009-2012. RóŜnica pomiędzy współczynnikiem dzietności wynoszącym 1,4  
a 1,2 jest znacząca: w drugim przypadku 20% kobiet rodzi o jedno dziecko mniej niŜ w przypadku 
pierwszym. Szerzej w: J. Jóźwiak, Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce, [w:] Rynek 
pracy wobec zmian demograficznych, red. M. Kiełkowska, Zeszyty Demograficzne, Instytut Obywa-
telski, Warszawa 2013, s. 11. 
2 Najbardziej korzystną sytuację demograficzną określa współczynnik dzietności kształtujący się na 
poziomie 2,1-2,15, tj. gdy w danym roku na 100 kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat) przypada 
średnio 210-215 urodzonych dzieci. Obecnie jego wartość kształtuje się na poziomie 1,3 – na 100 
kobiet przypada 130 urodzonych dzieci (w miastach 121, na wsi 143). J. Stańczak, Podstawowe 
informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 roku, Główny Urząd Statystyczny, Departa-
ment Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa 2013, s. 5. Współczynnik dzietności  
w Polsce osiągnął wartość zbliŜoną do optymalnej w 1991 roku, kiedy to wynosił 2,07 (nieco wyŜszy 
jego poziom osiągnęły wówczas np. Irlandia – 2,08, Szwecja – 2,11, Cypr – 2,32). M. Kotzeva, 
European social statistics 2013 edition, Publications Office of the European Union, Luxembourg 
2013, s. 30. 
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natomiast wskaźnik zatrudnienia, który ilustruje udział osób pracujących (ogółem 
lub danej grupy) w liczbie ludności (ogółem lub danej grupy). 

Kształtowanie się poziomu współczynnika aktywności zawodowej ludności 
Polski w latach 2003-2012 przedstawiono na rysunku 1. 
 

 
Rys. 1. Współczynnik aktywności zawodowej ludności Polski według płci 

w latach 2003-2012 (ogółem %) 
Źródło: Kobiety i męŜczyźni na rynku pracy 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, s. 2; Rocznik 

statystyczny pracy 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014, s. 102. 

 
Choć wartość współczynnika zmieniała się nieznacznie na przestrzeni analizo-

wanych lat, to zawsze była wyŜsza dla męŜczyzn niŜ kobiet. RóŜnica ta kształ-
towała się na poziomie od 14,5% w 2003 roku do niewiele ponad 16% w roku 
2010 czy 2012. Gdy analizie podda się równocześnie kryterium wieku i płci, to 
moŜna stwierdzić, Ŝe najwyŜszy odsetek osób aktywnych zawodowo występuje 
wśród męŜczyzn w wieku 30-39 lat. Wynosił on w 2012 roku 94,3% dla tych  
w wieku 30-34 lata oraz 94,1% dla męŜczyzn w wieku 35-39 lat. W przypadku 
kobiet najwyŜsze wartości współczynnika odnotowuje się później, co ma z pew-
nością związek z pełnieniem przez nie funkcji opiekuńczych, bo w przedziale wie-
kowym 35-44 lata. Wynosiły one odpowiednio 82,6% dla kobiet w wieku 35-39 lat 
i 83,8% dla kobiet w wieku 40-44 lata. Omawiane zaleŜności przedstawiono  
w tabeli 1.  

Jak wynika z tabeli 1, wartość współczynnika jest wysoka takŜe dla męŜczyzn 
w wieku 25-29 lat, kiedy to większość z nich rozpoczyna pracę, a znacznie niŜsza 
dla kobiet. Za przyczynę tego zjawiska uwaŜa się fakt, iŜ to właśnie do tego 
przedziału wiekowego podniosła się średnia granica rodzenia przez nie pierwszego 
dziecka (z grupy wiekowej 20-24 lata)3.  

                                                      
3 Decyzja o posiadaniu dziecka jest odkładana przez młode Polki i Polaków na później. W znacznym 
stopniu podnosi to ryzyko tzw. nieintencjonalnej bezdzietności. Wśród matek rodzących pierwsze 
dziecko przewaŜają kobiety pracujące z wyŜszym wykształceniem, które w 2010 roku stanowiły 
40,6% wszystkich matek. Co istotne, te same kobiety wstrzymują się z decyzją o urodzeniu 
następnego dziecka – dla kobiet z wyŜszym wykształceniem prawdopodobieństwo posiadania dru-
giego dziecka w stosunku do innych grup jest dwukrotnie niŜsze. Szerzej w: J. Jóźwiak, Czy w świetle 
badań naukowych moŜliwa jest demograficzna odnowa, [w:] Polska w Europie. Przyszłość demo-
graficzna, red. Z. Strzelecki, A. Potrykowska, RRL, Warszawa 2012, s. 77-79. 

 Kobiety 

 Mężczyźni 
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Tabela 1. Współczynnik aktywności zawodowej według wieku i płci w 2012 roku (w %) 

 Wartość współczynnika 

Wiek Ogółem MęŜczyźni Kobiety 

15-17 lat 1,9 2,3 1,5 

18-19 15,3 17,6 12,8 

20-24 56,5 65,2 47,3 

25-29 84,2 91,6 76,5 

30-34 86,4 94,3 78,1 

35-39 88,4 94,1 82,6 

40-44 88,0 92,0 83,8 

45-49 84,2 86,1 82,4 

50-54 76,8 80,6 73,1 

55-59 57,9 68,4 48,4 

60-64 25,5 37,3 15,5 

65 lat i więcej 4,7 7,7 2,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystyczny pracy 2012, s. 102.  

 
W przedziale wiekowym 35-54 lata odsetek aktywnych zawodowo kobiet  

i męŜczyzn kształtuje się na zbliŜonym poziomie, ale znacznie maleje dla kobiet  
w wieku 55-59 lat, kiedy opuszczanie przez nie rynku pracy zbiega się z momen-
tem, gdy zostają babciami. Przejmują wtedy funkcje opiekuńcze, głównie od mło-
dych kobiet, lub obejmują opieką starszych członków rodziny. W związku ze zmia-
nami w systemie emerytalnym i wynikającym z tego tytułu wyrównaniem oraz 
podwyŜszeniem wieku emerytalnego kobiet sytuacja ta stopniowo będzie ulegała 
zmianie. Obowiązek pracy do 67. roku Ŝycia, a takŜe ograniczenia w przechodze-
niu na wcześniejszą emeryturę wymuszą zmiany w aktywności zawodowej takŜe 
tej grupy wiekowej kobiet. 

Dla poziomu aktywności zawodowej kobiet i męŜczyzn istotne jest takŜe 
uzyskane przez nich wykształcenie4. Ogólnie, z wyjątkiem osób legitymujących się 
wykształceniem średnim ogólnokształcącym, im wyŜsze wykształcenie, tym 
wyŜszy odsetek osób aktywnych zawodowo zarówno wśród kobiet, jak i wśród 
męŜczyzn. Analizowane zaleŜności ilustruje tabela 2. 

                                                      
4 Za znaczące kryterium determinujące poziom aktywizacji zawodowej kobiet przyjmowano w latach 
70. ich stan cywilny. Niepokój wzbudzały ówczesne tendencje wzrostu aktywności zawodowej 
męŜatek, szczególnie tych w wieku rozrodczym. W 1931 roku liczba zamęŜnych pracownic 
zatrudnionych poza rolnictwem wynosiła około 160 tys., co stanowiło 20% pracujących kobiet.  
W 1956 roku oszacowano ją juŜ na około 715 tys., czyli 30% wszystkich zatrudnionych kobiet.  
W 1967 roku udział męŜatek stanowił juŜ ponad 70%, a w 1970 roku 75% ogółu pracownic. 
Tendencję tę uwaŜano za „alarmującą i wymagającą innego, społecznie uzasadnionego rozwiązania”, 
co wymagało „rewizji polityki dochodów i polityki socjalnej”. O ile była ona uzasadniana chęcią 
zwiększenia dochodów rodziny, to nowością były motywy pozaekonomiczne, przybierające na sile  
w miarę podnoszenia się poziomu wykształcenia kobiet. K. Knychała, Zatrudnienie kobiet w Polsce 
Ludowej w latach 1955-1974, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań 1978, s. 27. 
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Tabela 2. Współczynnik aktywności zawodowej według poziomu wykształcenia i płci 
w 2012 roku (w %) 

Wartość współczynnika 
Poziom wykształcenia 

Ogółem MęŜczyźni Kobiety 

WyŜsze 80,1 83,1 78,0 

Policealne i średnie zawodowe 66,0 75,1 57,4 

Średnie ogólnokształcące 48,5 61,5 41,1 

Zasadnicze zawodowe 61,8 69,2 50,3 

Gimnazjalne, podstawowe  
i niepełne podstawowe 

19,6 28,3 12,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystyczny pracy 2012, s. 108.  

 
 Największy odsetek aktywnych zawodowo moŜna zaobserwować w grupie 
osób posiadających wyŜsze wykształcenie, w której wartość współczynnika aktyw-
ności zawodowej kobiet jest podobna do populacji męŜczyzn – róŜnica wynosi 
jedynie 4%. Pomimo iŜ Polki są lepiej wykształcone (w 2011 roku 19% Polek  
i 14,8% Polaków posiadało wykształcenie wyŜsze), to ukończenie studiów wyŜ-
szych nie chroni ich przed bezrobociem. Za jeden z powodów tego stanu rzeczy 
uwaŜa się fakt, Ŝe częściej niŜ męŜczyźni wybierają kierunki lub zawody, na które 
nie ma odpowiednio wysokiego zapotrzebowania5.  

Kolejną wielkością obrazującą stopień wykorzystania zasobów pracy jest 
wskaźnik zatrudnienia. Kształtowanie się jego wielkości w ostatniej dekadzie na 
rynku pracy w Polsce przedstawiono w tabeli 3. 

                                                      
5 Tendencja ta jest widoczna w większości krajów UE. W 2010 roku studiowało w niej około 20 mln 
studentów, z czego 34% nauki społeczne, ekonomię i prawo (3,9 mln kobiet i 2,8 mln męŜczyzn). 
Odsetek osób w wieku 30-34 lata mogących pochwalić się dyplomem wyŜszej uczelni wyniósł  
w krajach Unii w 2011 roku 34,6% (38,5% wśród kobiet i 30,8% wśród męŜczyzn). Zgodnie  
z przyjętą Strategią Europa 2020 wskaźnik ten powinien wynieść w 2020 roku przynajmniej 40%. 
Najmniejszy odsetek osób z wyŜszym wykształceniem odnotowano we Włoszech, Rumunii i na 
Malcie (22%), z kolei absolwenci wyŜszych uczelni stanowili największą część badanej grupy wieko-
wej w Irlandii – 51% i Luksemburgu – 49,6 %. Cel wyznaczony Polsce jest taki, iŜ do 2020 roku 
przynajmniej 45% Polaków powinno legitymować się dyplomem wyŜszej uczelni. Nie bez znaczenia 
dla podnoszenia poziomu kwalifikacji i wykształcenia wydaje się moŜliwość realizacji koncepcji life 
long learning (uczenia się przez całe Ŝycie). Choć kształcenie ustawiczne staje się priorytetem 
polityki oświatowej w krajach Unii, to w roku 2011 jedynie 8,9% osób w wieku 25-64 kontynuowało 
edukację, w tym 8,2% męŜczyzn i 9,6% kobiet. Dla Polski odsetek ten wynosił w 2011 roku 4,5% 
(4,0% dla męŜczyzn i 5,0% dla kobiet) i naleŜał do jednego z niŜszych w Unii. NajwyŜszy udział 
osób w wieku 25-64 lata kształcących i dokształcających się w ogólnej liczbie ludności w tym wieku 
wystąpił w województwie mazowieckim (6,8%), najmniejszy w województwie podkarpackim i war-
mińsko-mazurskim (po 3,1%). Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 
2012, s. 30. Najwięcej osób uczących się w analizowanej grupie występowało w krajach skandy-
nawskich, a takŜe w Danii – 32,3% (25,6% męŜczyzn i 39% kobiet), najmniej w Bułgarii – 1,2%. 
Szerzej w: Key figures on Europe. 2013 digest of the online Eurostat yearbook, Publications Office of 
the European Union, Luxembourg 2013, s. 68. 
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Tabela 3. Wskaźnik zatrudnienia według płci w latach 2003-2012 (w %) 

Ogółem W wieku produkcyjnym 
Lata 

Kobiety MęŜczyźni Kobiety MęŜczyźni 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

38,2 

38,5 

39,2 

40,3 

42,3 

43,5 

43,3 

43,4 

43,4 

43,1 

50,9 

52,2 

53,2 

55,5 

57,4 

59,3 

58,3 

58,6 

58,9 

58,9 

51,3 

51,9 

53,1 

54,8 

57,9 

60,1 

60,2 

60,4 

60,6 

61,1 

60,8 

62,1 

63,5 

66,5 

68,9 

71,1 

69,6 

69,7 

70,1 

70,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Kobiety i męŜczyźni na rynku pracy 2012, Główny Urząd Statystyczny, 
Warszawa 2012, s. 4; Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, Główny Urząd Statystyczny, 
Warszawa 2013, s. 4. 

 

Wskaźnik zatrudnienia kobiet we wszystkich analizowanych latach był niŜszy 
niŜ męŜczyzn. Kobiety dominują wśród zatrudnionych w takich sektorach, jak: 
opieka zdrowotna, pomoc społeczna, edukacja, zakwaterowanie i gastronomia6.  

RóŜnice płci są takŜe istotne, gdy weźmie się pod uwagę status zatrudnienia. 
Kobiety w Polsce w przewaŜającej większości są pracownikami najemnymi, rza-
dziej zajmują stanowiska kierownicze. W 2011 roku stanowiły one 40% osób na 
stanowiskach kierowniczych i blisko jednej trzeciej pracodawców. Jak wynika  
z raportu „Przedsiębiorczość kobiet w Polsce”, trudności związane z prowadze-
niem własnej firmy zarówno w przypadku kobiet, jak i męŜczyzn (m.in. wysokie 
koszty pracy, nadmiar przepisów, ich zmienność oraz utrudnienia w dostępie do 
kapitału) są przez nich tak samo odbierane. Czynnikiem w znacznym stopniu 
pogarszającym sytuację kobiet w porównaniu z męŜczyznami jest wskazywane 
przez przedsiębiorczynie dodatkowe obciąŜenie obowiązkami rodzinnymi i opie-
kuńczymi. Z jednej strony prowadzenie własnej firmy utoŜsamiane jest – obok 
lepszych warunków finansowych – z łatwiejszym godzeniem obowiązków rodzin-
nych i zawodowych, ale jak wskazują autorzy raportu, ponad połowa właścicielek 
firm w Polsce nie posiada dzieci7.  

                                                      
6 Najbardziej sfeminizowanymi grupami zawodowymi są: „pracownicy biurowi”, „pracownicy usług  
i sprzedawcy” oraz „specjaliści”, w których w 2011 roku na 100 męŜczyzn przypadało odpowiednio: 
179, 176 oraz 160 kobiet; najmniej zaś kobiet pracowało w grupie zawodów: „robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy” oraz „operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń”, w której na 100 męŜczyzn przy-
padało odpowiednio 14 i 16 kobiet. Do najbardziej sfeminizowanych sekcji gospodarki narodowej 
naleŜały: „opieka zdrowotna i pomoc społeczna” (445 kobiet na 100 męŜczyzn), „edukacja” (330 
kobiet na 100 męŜczyzn), „zakwaterowanie i gastronomia” (207 kobiet na 100 męŜczyzn) oraz 
„działalność finansowa i ubezpieczeniowa” (190 kobiet na 100 męŜczyzn). Kobiety i męŜczyźni na 
rynku pracy 2012, s. 6-7.  
7 M. Haponiuk, Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce, [w:] Rynek pracy wobec zmian demogra-
ficznych, s. 44; Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, PARP, Warszawa 2011, s. 8-10. 
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Omawiając stopień wykorzystania zasobów pracy, naleŜy takŜe wspomnieć  
o kwestii bezrobocia. W 2012 roku udział kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowa-
nych bezrobotnych wynosił 51,4% (1099,2 tys. osób), a stopa bezrobocia wśród 
kobiet w poszczególnych kwartałach 2012 roku wynosiła odpowiednio: 11,0, 10,7, 
10,9 i 11,1%. Dla męŜczyzn wartości stopy bezrobocia kształtowały się na po-
ziomie: 10,1, 9,2, 9,0 i 9,3% w poszczególnych kwartałach 2012 roku8.  

Analizując główne przyczyny zaprzestania pracy, moŜna zauwaŜyć, iŜ płeć nie 
ma istotnego znaczenia w przypadku, gdy chodzi o przejście na rentę czy eme-
ryturę, likwidację zakładu lub stanowiska pracy oraz zakończenie pracy na czas 
określony, dorywczej i sezonowej. W 2012 roku likwidacja zakładu pracy lub 
stanowiska była przyczyną pozostawania bez pracy 482 tys. osób, w tym 266 tys. 
męŜczyzn i 216 tys. kobiet. Zakończenie pracy na czas określony, dorywczej czy 
sezonowej to powód utraty pracy 452 tys. osób, w tym 232 tys. męŜczyzn i 220 tys. 
kobiet. MęŜczyźni dominują natomiast, jeŜeli chodzi o liczbę osób, dla których 
powodem rezygnacji z pracy były niezadowalające warunki pracy i względy 
finansowe – w 2012 roku właśnie tę przyczynę bezrobocia podało 76 tys. męŜ-
czyzn i 49 tys. kobiet. Największa dysproporcja pomiędzy bezrobotnymi kobietami 
i męŜczyznami widoczna jest jednak, gdy jako powód zaprzestania pracy poda-
wane są względy rodzinne i osobiste. Z tego tytułu w 2012 roku 122 tys. osób, 
w tym 25 tys. męŜczyzn i aŜ 96 tys. kobiet, pozostawało bez pracy. 

Obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu to z kolei przyczyna 
bierności zawodowej aŜ 1524 tys. Polaków w 2012 roku, z czego większość 
stanowiły kobiety – 1345 tys. Wśród tej grupy dominowały osoby z wykształce-
niem zawodowym – 387 tys. kobiet i 69 tys. męŜczyzn, a najmniej liczną grupę 
stanowiły te z wykształceniem wyŜszym – 185 tys. kobiet i 15 tys. męŜczyzn9. 
 
 
 
2. Rozwiązania słuŜące dostosowaniu organizacji pracy 
do obowiązków rodzinnych – Polska w perspektywie porównawczej 
 
 

Wśród rozwiązań, które ułatwiają godzenie pracy zawodowej z obowiązkami 
rodzinnymi, co przekłada się na lepsze wykorzystanie zasobów pracy, moŜna 
wymienić pracę w niepełnym wymiarze etatu czy stosowanie elastycznego czasu 
pracy.  

                                                      
8 Stopa bezrobocia zarówno wśród kobiet, jak i męŜczyzn utrzymywała się na zbliŜonym poziomie  
w latach 2007-2012. Jej wartości były znacznie wyŜsze kilka lat wcześniej, gdy na przykład w 2003 
roku stopa bezrobocia kobiet wyniosła 20,3%, a męŜczyzn 18,4%. Rocznik statystyczny pracy 2012,  
s. 184. 
9 Obowiązki rodzinne i względy osobiste przewaŜały jako przyczyna bierności zawodowej mieszka-
nek 27 krajów UE – 50,2% biernych zawodowo Europejek w wieku 25-54 lata i 7,4% biernych 
zawodowo Europejczyków podawało je za główną przyczynę zaprzestania poszukiwania pracy. 
Szerzej w: M. Kotzeva, op. cit., s. 135. 
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Jak wynika z piątego europejskiego badania warunków pracy10, w 2010 roku 
w UE pracowało 216 mln ludzi; 40% z nich Ŝyło w gospodarstwach domowych,  
w których obydwoje partnerzy pracowali w pełnym wymiarze czasu pracy, a 29% 
gdzie tylko jeden z nich. Odsetek osób pracujących w niepełnym wymiarze, to jest 
nie więcej niŜ 34 godzin tygodniowo, wynosił 21% wszystkich pracujących, z 
czego 31,9% zatrudnionych kobiet, 8,7% męŜczyzn. Co więcej, 19% kobiet i 7% 
męŜczyzn pracowało mniej niŜ 20 godzin tygodniowo, w tym osoby w wieku 35-
49 lat stanowiły tylko 3% w przypadku męŜczyzn i 18% w przypadku kobiet. 
Udział osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu w ogóle pracujących był 
bardzo zróŜnicowany w poszczególnych krajach Unii. Kraje o niewielkim udziale 
tej grupy pracowników pracujących to Bułgaria – 2,4%, Słowacja – 3,9%, Czechy 
– 5,9%. W Polsce pracujący w niepełnym wymiarze etatu stanowili niewiele ponad 
8% wszystkich zatrudnionych. Zupełnie inna sytuacja miała miejsce w Holandii, 
Niemczech czy Danii, gdzie odsetek osób pracujących mniej niŜ 34 godziny 
tygodniowo wynosił odpowiednio 48,9%, 26,2% oraz 26,5% wszystkich pracu-
jących11.  

W 2012 roku odsetek osób w wieku 15-64 lata pracujących w niepełnym 
wymiarze czasu wyniósł w UE niewiele mniej, bo 19,2%12. Nadal pracownicy ci 
dominowali w Holandii – 49,2%, oraz w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji, 
Belgii i Danii, gdzie stanowili około 25% wszystkich zatrudnionych. Ta forma 
zatrudnienia pozostała mało popularna na rynku pracy w Bułgarii – 2,2%, czy 
Słowacji – 4,0%. Kobiety nadal przewaŜały wśród osób pracujących w niepełnym 
wymiarze czasu – stanowiły one 31,9% wszystkich pracujących kobiet w wieku 
15-64 lata (76,9% wszystkich zatrudnionych Holenderek). Dla męŜczyzn proporcja 
ta w 2012 roku wynosiła 8,4%. Około 26% osób pracujących w niepełnym wy-
miarze godzin chętnie pracowałoby więcej, z czego ponad 50% w Bułgarii, 
Hiszpanii, we Włoszech i w Rumunii. Co ciekawe, najmniej osób deklarujących 
chęć zwiększenia wymiaru czasu pracy było w Holandii – 7,2%13, Słowenii – 8,0% 

                                                      
10 W 1990 roku Eurofound opracował pierwsze europejskie badanie warunków pracy (European 
Working Conditions Survey – EWCS), aby dostarczyć wiarygodnych informacji na temat warunków 
Ŝycia i pracy w Europie. Do tej pory odbyło się pięć edycji tego badania, co pozwala na zaobser-
wowanie i przeanalizowanie długofalowych trendów na rynkach pracy w Europie. Niniejszy artykuł 
zawiera ustalenia z piątego EWCS, które przeprowadzano od stycznia do czerwca 2010 roku w 34 
państwach europejskich z udziałem łącznej liczby 44 tys. pracowników. W ramach badania zarówno 
pracowników, jak i osoby prowadzące działalność na własny rachunek pytano o kwestie związane  
z ich pracą i zatrudnieniem.  
11 Fifth European Working Conditions Survey, Publications Office of the European Union, Luxembourg 
2012, s. 30. 
12 W 2002 roku 15,6% wszystkich osób pracujących w poszczególnych krajach UE pracowało w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy. 
13 W Holandii w 2010 roku jedynie 3% pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu 
chciało pracować więcej. Większość z nich łączyła pracę z opieką nad dziećmi lub osobami 
starszymi. Popularne było takŜe łączenie studiów z pracą zawodową. Niestandardowy wymiar czasu 
pracy jest zatem bardziej kwestią wyboru niŜ przymusu w tym kraju. W omawianym okresie aŜ 
76,5% Holenderek pracowało w niepełnym wymiarze czasu pracy. Co ciekawe, większość z nich nie 
wyraŜała chęci powrotu do pracy na pełny etat, nawet po odchowaniu dzieci. Choć wydaje się, Ŝe to 
sytuacja bardzo komfortowa dla kobiet, skala tego zjawiska powoduje, iŜ mówi się o braku 
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i Luksemburgu – 9,9%. Analizując przyczyny pracy w niepełnym wymiarze godzin, 
moŜna zauwaŜyć, iŜ przyczyną dominującą wśród kobiet były kwestie związane  
z obowiązkami rodzinnymi – 46,1%, a wśród męŜczyzn niemoŜność jej znalezienia 
w pełnym wymiarze – 36,5%14.  

W Polsce w 2012 roku 7,2% osób pracowało w niepełnym wymiarze czasu 
pracy. Obserwowany wśród nich niski na tle innych krajów europejskich odsetek 
kobiet (stanowiły 10% wszystkich pracujących kobiet) nie wynika w większości 
przypadków z preferencji dotyczącej wymiaru czasu pracy, ale raczej z dostępności 
i powszechności takiego charakteru zatrudnienia15.  

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności z II kwartału 2010 roku 
wskazują, iŜ wśród kobiet w wieku 25-49 lat pracujących w niepełnym wymiarze 
czasu pracy 21,4% jako powód tego rodzaju zatrudnienia wskazywało opiekę nad 
dziećmi lub innymi osobami wymagającymi opieki. Blisko jedna trzecia świado-
mie i zgodnie z preferencjami decydowała się na pracę w niepełnym wymiarze 
czasu, a 26,1% podejmowało pracę na część etatu, gdyŜ nie mogło znaleźć pracy  
w pełnym wymiarze. Co więcej, 41,5% spośród ogółu kobiet w wieku 25-49 lat 
pracujących w niepełnym wymiarze czasu chciałoby pracować więcej godzin 
tygodniowo. Wyniki te świadczą o tym, iŜ praca w niepełnym wymiarze czasu, 
mimo iŜ ogólnie stanowi w Polsce rzadko stosowaną formę zatrudnienia, jest  
w wielu przypadkach rozwiązaniem niezgodnym z preferencjami kobiet16. 

Tendencję tę wydają się potwierdzać trzy najwaŜniejsze w opinii polskich 
matek udogodnienia, które ułatwiłyby organizację opieki nad dzieckiem przy pracy 
zawodowej. Zaliczają się do nich: moŜliwość pracy z domu, ruchome godziny 
pracy oraz przedszkola przyzakładowe. Podstawową obawą formułowaną wobec 
form mających ułatwić im godzenie pracy zawodowej z rodzicielstwem, takich jak 
zmniejszenie wymiaru czasu pracy, jest kwestia wykorzystywania przez praco-
dawcę formalnego skrócenia czasu pracy na pełnoetatowe obciąŜenie obowiąz-
kami17.  

                                                                                                                                       
wykorzystania ich potencjału, zbyt duŜych róŜnicach pomiędzy zarobkami kobiet i męŜczyzn, a takŜe 
o mniejszych szansach kobiet na awans. WydłuŜenie czasu pracy kobiet przyczyniłoby się takŜe  
w dłuŜszej perspektywie do zwiększenia wzrostu gospodarczego oraz złagodzenia skutków starzenia 
się społeczeństwa. Szerzej na temat czasu pracy w Holandii w: N. Bosch, A. Deelen, R. Euwals,  
Is part-time employment here to stay? Evidence from the Dutch Labour Force Survey 1992-2005, 
Institute for the Study of Labor, IZA „Discussion Paper Series” 2008, no. 3367. 
14 Około 11,7% męŜczyzn za powód pracy w niepełnym wymiarze podało kwestie związane  
z obciąŜaniem rodzinnymi – M. Kotzeva, op. cit., s. 135.  
15 RóŜnica procentowa pomiędzy odsetkiem kobiet i męŜczyzn pracujących w Polsce w niepełnym 
wymiarze wynosiła w 2009 roku 5,8% i nadal kształtuje się na zbliŜonym poziomie, podczas gdy na 
przykład w Holandii aŜ 50,9%, w Niemczech, Austrii, Belgii i Wielkiej Brytanii ponad 30%. Szerzej 
w: Part-time work in Europe, European Company Survey 2009, European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg 2011, s. 41. 
16 A. Baranowska-Rataj, M. Rynko, Dostosowanie sposobu organizacji czasu pracy do obowiązków 
rodzinnych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii” (Szkoła Główna Han-
dlowa) 2013, nr 29, s. 8-9. 
17 M. Sochańska-Kawiecka, Z. Kołakowska-Seroczyńska, A. Morysińska, Badanie ilościowe i jakoś-
ciowe pracodawców i pracobiorców w ramach projektu systemowego: Godzenie ról rodzinnych i zawo-
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Kolejnym ze sposobów lepszego dostosowania organizacji obowiązków 
zawodowych do sytuacji rodzinnej, który nie wiąŜe się ze zmniejszeniem finan-
sowego wynagrodzenia pracowników, jest stosowanie elastycznego czasu pracy. 
Pod względem częstości występowania elastycznych rozwiązań w zakresie orga-
nizacji czasu pracy w Europie wyróŜniają się: Finlandia, Szwecja i Dania oraz 
Niemcy i Austria. Polska naleŜy do grupy krajów, w których rozwiązania pozwa-
lające na przynajmniej częściowe uelastycznienie czasu pracy są stosowane sto-
sunkowo rzadko. Odsetek pracowników najemnych pracujących według sztywnych 
godzin określonych przez pracodawcę jest w Polsce dwukrotnie wyŜszy niŜ  
w Finlandii (87,6% wobec 43,9%) i o ponad 30% wyŜszy niŜ w Niemczech  
i w Szwecji. Kraje, w których częstość elastycznych rozwiązań dotyczących orga-
nizacji czasu pracy jest niŜsza niŜ w Polsce, to przede wszystkim kraje Europy 
Środkowo-Wschodniej: Litwa, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Węgry, Łotwa oraz 
Portugalia i Hiszpania. 

Rozwiązania z zakresu organizacji czasu pracy dopuszczające pewną elastycz-
ność obejmują między innymi moŜliwość miesięcznego rozliczania przepracowa-
nych godzin (zakładając określoną liczbę godzin do przepracowania w miesiącu), 
tak zwany flexitime oraz moŜliwość zmiany godzin rozpoczęcia lub zakończenia 
dnia pracy przy przyjętej dziennej liczbie godzin pracy. W Ŝadnym europejskim 
kraju elastyczne formy organizacji pracy nie są dominującymi rozwiązaniami, 
takŜe w przypadku zawęŜenia analizowanej grupy do pracujących kobiet w wieku 
25-49 lat. Przeciętnie co czwarta kobieta zatrudniona w UE moŜe w pewnym 
stopniu dostosować swój czas pracy do obowiązków prywatnych, jednak zróŜnico-
wanie w tym zakresie między krajami członkowskimi jest wyraźne. W Finlandii 
49,6% kobiet deklaruje posiadanie moŜliwości częściowej lub całkowicie elas-
tycznej organizacji czasu pracy, w Szwecji i w Niemczech analogiczne wartości 
wynoszą 43,9 i 37,6%, zaś w Polsce jedynie co dziesiąta kobieta w rozwaŜanej 
grupie wiekowej moŜe korzystać z tych rozwiązań. Co więcej, te o statusie pra-
cownika najemnego aŜ w 89,9% posiadają sztywne godziny pracy, natomiast 4,7% 
spośród nich ma określoną liczbę godzin do przepracowania w ciągu dnia przy 
moŜliwości zmiany godziny rozpoczęcia dnia pracy. Jedynie 4,0% z analizowanej 
grupy pracuje według rozwiązania flexitime, zaś zaledwie 1,2% indywidualnie 
ustala plan pracy18. Polska sytuuje się wśród pięciu krajów UE o najrzadziej 
spotykanych formach elastycznej organizacji czasu pracy w populacji kobiet  
w wieku charakteryzującym się największym obciąŜeniem obowiązkami związa-
nymi z opieką i wychowywaniem dzieci. 

Podobnych spostrzeŜeń dostarcza analiza deklaracji moŜliwości dostosowania 
godzin rozpoczęcia lub zakończenia czasu pracy do niespodziewanych lub wyjąt-
kowych sytuacji rodzinnych, takich jak na przykład choroba dziecka, spóźnienie 
opiekunki bądź konieczność odebrania dziecka z wycieczki szkolnej. W Polsce 

                                                                                                                                       
dowych kobiet i męŜczyzn. Raport z badań jakościowych i ilościowych, Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, Warszawa 2009, s. 33. 
18 Analogiczne odsetki dla krajów UE-15 przyjmują odpowiednio wartości: 65,3%, 14,9%, 11,8% 
oraz 3,4%. 
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jedynie 21,2% pracowników najemnych ma na ogół taką moŜliwość, podczas gdy 
średnia dla UE-27 wynosi 51,1%, zaś najdogodniejsza sytuacja z punktu widzenia 
łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych występuje w Holandii (85,0%), 
Danii i Wielkiej Brytanii (75,0%) oraz we Francji (74,1%). Podobnie jak w przy-
padku wyników dotyczących korzystania z elastycznej organizacji czasu pracy 
największe odsetki osób nieposiadających moŜliwości zmiany godziny rozpoczęcia 
lub zakończenia dnia pracy, nawet w wyjątkowych przypadkach, występują 
głównie w krajach postkomunistycznych. W Polsce aŜ 40,5% pracowników najem-
nych nie ma moŜliwości zmiany godziny rozpoczęcia lub zakończenia dnia pracy  
z powodów rodzinnych, podczas gdy w Holandii lub Wielkiej Brytanii odsetek ten 
nie przekracza 10%. 

Opieka nad dzieckiem moŜe takŜe wiązać się z wystąpieniem sytuacji,  
w których rodzic lub opiekun nie jest w stanie wykonywać pracy zawodowej  
w danym dniu. Pewne rodzaje formalnej lub nieformalnej organizacji czasu pracy 
mogą pozwolić opiekunom na wzięcie dnia wolnego i odpracowanie go w innym 
terminie lub w ramach nadgodzin (przed lub po wystąpieniu konieczności skorzy-
stania z dnia wolnego), nie sięgając po dni wolne z urlopu wypoczynkowego. 
MoŜliwość ta występuje rzadziej w krajach UE niŜ moŜliwość zmiany godziny 
rozpoczęcia/zakończenia dnia pracy, jednak nadal średnio 39,3% pracowników 
zatrudnionych w krajach UE-27 moŜe skorzystać z tego rozwiązania, zaś 23,2% 
moŜe czynić to tylko w wyjątkowych przypadkach. W Polsce odsetki te wyniosły 
odpowiednio 14,0% i 25,1%. Oznacza to, iŜ 61,0% pracowników najemnych 
(61,8% kobiet w wieku 25-49 lat) nie posiada w ogóle moŜliwości odpracowania 
dnia wolnego. WyŜszy udział takich odpowiedzi obserwuje się tylko w Portugalii, 
na Węgrzech, Malcie i Cyprze19. 

PowyŜsze wyniki wyraźnie wskazują, iŜ organizacja czasu pracy w Polsce  
na tle innych krajów europejskich charakteryzuje się niskim stopniem elastycz-
ności i moŜliwości łączenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Podobne 
do Polski wyniki obserwuje się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, choć 
Czechy oraz Estonia zdają się bliŜsze krajom Europy Zachodniej. 
 
 
 
3. Inne rozwiązania determinujące łatwość godzenia funkcji 
opiekuńczych z aktywnością zawodową 
 
 

Istotny wpływ na sytuację zawodową pracujących rodziców ma takŜe prefe-
rowany przez nich model rodziny. MoŜe on ułatwić, ale takŜe uniemoŜliwić równy 
dostęp do pracy i awansu zawodowego. JeŜeli okazuje się barierą, to jest nią 
zarówno dla kobiet, jak i pozostałych uczestników rynku pracy: państwa, praco-
dawców, współpracowników. Nie bez znaczenia okazuje się zatem popularyzacja  

                                                      
19 A. Baranowska-Rataj, M. Rynko, op. cit., s. 8-12. 
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i wzrost społecznej akceptacji dla modelu rodziny, w którym oboje rodzice dzielą 
miedzy sobą obowiązki i odpowiedzialność za wychowanie dzieci oraz za sytuację 
finansową rodziny. 

Bariera mentalna wynikająca z tradycyjnego podejścia do pełnienia ról kobiet 
i męŜczyzn w rodzinie odbija się na decyzjach zawodowych kobiet. Część z nich 
po upływie urlopu macierzyńskiego decyduje się na pozostanie w domu, gdyŜ to 
męŜczyzna przejmuje odpowiedzialność za utrzymanie rodziny. Oddanie dziecka 
do Ŝłobka czy przedszkola wciąŜ jeszcze w niektórych środowiskach, szczególnie 
w mniejszych miastach czy na wsi, bywa społecznie źle postrzegane. Rozwiąza-
niem pośrednim, ale znacznie angaŜującym kobiety, jest tak zwany model rodziny 
z podwójnym obciąŜaniem kobiet – oboje rodzice pracują zawodowo, zdobywając 
środki na utrzymanie rodziny, przy czym pracująca matka ponosi główną odpowie-
dzialność za opiekę nad dziećmi i prowadzenie domu20. 

W ostatnich latach moŜna zaobserwować przemiany modelu rodziny w Pol-
sce21. Przyniosły one pewną zauwaŜalną zmianę w podejściu Polaków do pracy 
kobiet, gdyŜ coraz mniej z nich postrzega zasadniczą odpowiedzialność kobiet za 
sprawy domowe i rodzinne. Niemniej jeszcze w 1992 roku ze stwierdzeniem: „Dla 
Ŝony waŜniejsze powinno być zapewnienie męŜowi warunków sprzyjających jego 
sukcesom zawodowym niŜ to, aby mieć własne sukcesy zawodowe” zgadzało się 
51% Polaków (55% męŜczyzn, 47,3% kobiet), a w 2002 roku juŜ tylko 34,3% 
respondentów (42,6% męŜczyzn, 26,7% kobiet) – w ramach badań z cyklu „Polski 
Generalny SondaŜ Społeczny”22.  

Partnerski model, w którym oboje rodzice dzielą między sobą obowiązki  
i odpowiedzialność za wychowanie dzieci, ale takŜe odpowiedzialność za sytuację 
finansową rodziny, zyskuje na coraz większym znaczeniu. Jednak wyniki badania 
przeprowadzonego na zlecenie pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania 
w 2011 roku pokazują, Ŝe wciąŜ ponad połowa Polaków, takŜe młodych, opowiada 
się za pozostaniem matki w domu po urodzeniu dziecka. Wśród zwolenników tego 
rozwiązania są zarówno kobiety, jak i męŜczyźni. Odpowiedzi przeciwnych temu 
poglądowi było jedynie 23%23.  

                                                      
20 G. Firlit-Fesnak, Rodziny polskie i polityka rodzinna; stan i kierunki przemian, [w:] Polityka 
społeczna, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, PWN, Warszawa 2011, s. 193. Tylko dla 5,7% 
Polaków wzorem pozostaje rodzina, w której oboje małŜonkowie pracują, ale to mąŜ dodatkowo 
zajmuje się domem i dziećmi. Najrzadziej w opinii badanych akceptowana jest sytuacja rodzinna,  
w której następuje odwrócenie ról tradycyjnej rodziny, kiedy to Ŝona pełni rolę jedynego Ŝywiciela, 
natomiast mąŜ zajmuje się domem i dziećmi (0,2%). A. Titkow, D. Duch-Krzystoszek, Niejedno-
znaczny status pracy domowej kobiet, [w:] Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 
1989-2009, Kongres Kobiet Polskich, Feminoteka, Warszawa 2009, s. 43.  
21 Obszerniej na temat modelu tradycyjnego i współczesnego oraz kierunków przemian realizowanych 
w nich funkcji w: K.W. Frieske i P. Poławski, Opieka i kontrola. Instytucje wobec problemów 
społecznych, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice 1999, s. 148. 
22 Szerzej w: B. Gawrońska-Nowak, Praca z perspektywy płci, [w:] W trosce o pracę. Raport o roz-
woju społecznym, red. S. Golinowska, Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju, War-
szawa 2004, s. 169. 
23 R. Grochal, śona niech siedzi w domu i wspiera męŜa, „Gazeta Wyborcza” 2012, nr z 13 czerwca. 
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MoŜna zatem przypuszczać, Ŝe oba modele rodziny: tradycyjny i partnerski, 
mają wciąŜ swoich zwolenników i przeciwników. Preferencje ulegają zmianie, gdy 
z poziomu ogólnego osoby pytane przechodzą na preferencje dotyczące własnej 
rodziny. Gdy w rodzinie są dzieci w wieku przedszkolnym, deklaracje poparcia dla 
partnerstwa wyprzedzają praktykę. 

W promocji i rozpowszechnianiu aktywnego udziału męŜczyzn w procesie 
wychowania dzieci mają pomóc wprowadzone w Polsce w 2013 roku zmiany  
w przepisach dotyczące uprawnień rodzicielskich. Zakładają one między innymi 
wydłuŜenie urlopu macierzyńskiego do roku oraz wprowadzenie urlopu rodziciel-
skiego, który ma ułatwić rodzicom dzielenie się uprawnieniami. Budzą one jednak 
pewne obawy. Dopóki występuje dowolność w podejmowaniu decyzji, które  
z rodziców skorzysta z urlopu, jego wprowadzenie, choć niezwykle korzystne  
z punktu widzenia opieki i rozwoju dziecka, moŜe spowodować, Ŝe aktywne 
zawodowo Polki na jeszcze dłuŜej będą opuszczały rynek pracy. Sytuację mogłoby 
poprawić przypisanie części urlopu rodzicielskiego tylko ojcom, z zastrzeŜeniem, 
Ŝe urlop niewykorzystany przepada.  

Modelowym przykładem kraju w tym obszarze jest Szwecja. Wymiar urlopu 
wynosi tam 480 dni. MoŜna go wykorzystać w ciągu ośmiu lat. W ramach tego 
okresu dwa miesiące są zarezerwowane tylko dla matki, a dwa miesiące tylko dla 
ojca, przy czym urlopy niewykorzystane w przypadku kaŜdego z rodziców prze-
padają. Pozostałe miesiące przysługującego urlopu rodzicielskiego są do podziału 
pomiędzy oboje rodziców według ich uznania. Prawdopodobieństwo pójścia na 
długi urlop w przypadku obojga rodziców jest podobne, zatem płeć pracownika nie 
gra roli24. 

Z modelem rodziny nierozerwalnie związany jest wymiar czasu poświęcany 
na pracę nieodpłatną związaną z prowadzeniem domu i opiekę nad poszczególnymi 
jej członkami. Wśród osób pracujących zawodowo w Unii w 2010 roku 76% 
kobiet i 36% męŜczyzn deklarowało wykonywanie prac domowych kaŜdego dnia, 
6% kobiet i 3% męŜczyzn opiekowało się osobami starszymi czy niepełno-
sprawnymi krewnymi z tą samą częstotliwością (16% pracujących kobiet jest 
zaangaŜowanych w taką pracę przynajmniej raz lub dwa razy w tygodniu), a 40% 
kobiet i 28% męŜczyzn opiekowało się codziennie dziećmi25. W tabeli 4 przedsta-
wiono dane dotyczące liczby godzin poświęcanych tygodniowo na pracę nieod-
płatną przez osoby pracujące zawodowo. 
 

                                                      
24 M. Rękas, „Family – friendly arrangements” jako element elastycznego rynku pracy – doświad-
czenia Polski i innych krajów Unii Europejskiej, [w:] Rynek pracy w Polsce w dobie integracji 
europejskiej i globalizacji, red. M. Noga, M.K. Stawicka, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 150. 
25 R. Anderson, H. Dubois, T. Leoncikas, Quality of life in Europe: Impacts of the crisis, Third 
European Quality of Life Survey, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012,  
s. 61. 
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Tabela 4. Czas poświęcony na pracę nieodpłatną przez pracujących mieszkańców UE  
(w godzinach na tydzień) 

Opieka nad dziećmi Prace domowe 
Opieka nad starszymi 
/niepełnosprawnymi 

Kraj 
MęŜ-

czyźni 
Kobiety 

Ogó-
łem 

MęŜ-
czyźni 

Kobiety 
Ogó-
łem 

MęŜ-
czyźni 

Kobiety 
Ogó-
łem 

UE 27 18 28 23 9 14 11 8 9 8 

Austria 17 24 21 8 16 12 7 9 9 

Belgia 14 23 19 8 13 11 4 5 4 

Bułgaria 14 17 15 8 12 11 13 9 11 

Cypr 18 27 22 11 20 17 12 12 12 

Dania 22 25 23 8 11 10 5 6 5 

Estonia 19 26 23 12 14 13 7 13 11 

Finlandia 20 29 24 7 11 9 3 6 4 

Francja 16 26 21 7 11 9 6 6 6 

Grecja 19 24 22 10 18 15 10 16 14 

Hiszpania 19 31 25 10 15 13 10 14 12 

Irlandia  27 44 35 10 16 13 10 7 9 

Litwa 22 26 24 8 14 12 8 13 11 

Luksemburg 20 32 26 7 13 10 5 6 6 

Łotwa 19 23 21 10 15 12 8 12 10 

Malta 17 35 23 10 21 15 9 10 9 

Holandia  19 30 25 8 13 10 5 8 7 

Niemcy 19 22 20 9 14 11 10 9 9 

Polska 19 32 26 9 15 12 12 12 12 

Portugalia 15 22 18 8 15 12 8 11 10 

Czechy 12 20 16 7 13 11 8 7 7 

Rumunia 20 24 22 14 15 15 9 12 11 

Słowacja 16 29 22 10 18 15 10 22 17 

Słowenia 15 25 21 10 14 12 13 10 11 

Szwecja 19 30 25 7 10 9 4 5 4 

Węgry  16 26 21 9 15 12 8 6 7 

Wielka 
Brytania 

26 47 37 9 14 12 9 9 9 

Włochy 13 18 15 8 12 10 6 8 7 

Źródło: R. Anderson, H. Dubois, T. Leoncikas, op. cit., s. 58. 

 

Jak wynika z tabeli 4, pracujące kobiety nadal poświęcają więcej czasu tygod-
niowo na pracę nieodpłatną, w szczególności na zajmowanie się dziećmi i domem 
niŜ męŜczyźni. ZróŜnicowanie czasu przeznaczanego na pracę nieodpłatną rośnie 
na etapie rodzicielstwa. Zatrudnione kobiety spędzają wtedy dwa razy więcej 
godzin na zajęciach domowych lub czynnościach związanych z opieką niŜ 
zatrudnieni męŜczyźni. Co więcej, zmniejszają one liczbę godzin pracy zarobkowej 
o cztery godziny tygodniowo, a zwiększają liczbę godzin pracy nieodpłatnej o 25, 
podczas gdy liczba godzin nieodpłatnej pracy męŜczyzn wzrasta o 12 godzin26.  
                                                      
26 D. Anxo, C. Franz, A. Kümmerling, Working time and work – life balance in a life course perspec-
tive, Eurofound, Dublin 2012, s. 6. 
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Porównywalną ilość czasu, niezaleŜnie od płci, przeznaczają Europejczycy na 
opiekę nad osobami starszymi, a jedynie w Grecji, na Słowacji, Litwie i Łotwie na 
pracę tę więcej czasu poświęcają kobiety. Mieszkańcy nowych krajów Unii 
spędzają więcej czasu opiekując się osobami starszymi niŜ pracujący obywatele 
pozostałych krajów członkowskich, wśród których najmniej czasu na ten rodzaj 
nieodpłatnej pracy przeznaczają Belgowie, Duńczycy, Finowie i Szwedzi – średnio 
4 godziny tygodniowo27. Opieka nad dziećmi, która zajmuje najwięcej czasu, to 
średnio ponad 20 godzin tygodniowo, a w przypadku kobiet to w wielu krajach 
ponad 4 godziny dziennie. Pracujący obywatele Irlandii i Wielkiej Brytanii 
poświęcają najwięcej czasu na ten rodzaj pracy nieodpłatnej, a liczba godzin, którą 
deklarują kobiety w tych dwóch krajach, jest równoznaczna z posiadaniem drugiej 
pracy na pełen etat28. Nie bez znaczenia na ten stan rzeczy pozostaje z pewnością 
fakt, iŜ w krajach tych Ŝyje duŜy odsetek rodzin posiadających co najmniej trójkę 
dzieci29. Ponad 30 godzin tygodniowo poświęcają temu zajęciu takŜe kobiety  
w Hiszpanii, Luksemburgu i Polsce. Prace związane z prowadzeniem domu (przy-
najmniej raz lub dwa razy w tygodniu) przypadają w udziale 73% pracujących 
zawodowo męŜczyzn i aŜ 97% pracujących kobiet, które wykonują znacznie 
szerszy zakres obowiązków z nimi związanych30. 

W sferze instytucjonalnej rozwiązaniem ułatwiającym godzenie obowiązków 
rodzinnych i zawodowych jest odpowiednio dostosowana oferta placówek 
opiekuńczych – sieć Ŝłobków i przedszkoli. W Polsce na jej aktualny stan duŜy 
wpływ miał okres transformacji i związane z nim przekształcenia własnościowe. 
Obowiązek organizowania Ŝłobków i przedszkoli został wówczas nałoŜony na 

                                                      
27 Grupa krajów północnoeuropejskich wykazuje najmniejsze zróŜnicowanie ze względu na płeć  
w odniesieniu do podziału czasu i przeznaczaniu go na pracę nieodpłatną. Tendencję tę moŜna 
tłumaczyć czynną polityką uwzględniania aspektu płci, która promuje równouprawnienie, oraz 
przeznaczaniu znacznych środków na wspieranie rodziców w uzyskaniu równowagi między Ŝyciem 
zawodowym a rodzinnym. Środki te obejmują zapewnienie wysokiej jakości placówek opieki nad 
dziećmi i opieki nad osobami starszymi oraz moŜliwość korzystania z elastycznych i odwracalnych 
godzin pracy w perspektywie całego Ŝycia. 
28 Sytuacja ta jest w znacznej mierze spowodowana obowiązującym w Wielkiej Brytanii i Irlandii 
modelem polityki rodzinnej zakładającym szybki powrót matki do pracy w niepełnym wymiarze – 
niekiedy nazywany zmodernizowanym tradycyjnym modelem męŜczyzny jako Ŝywiciela rodziny 
(modernized male breadwinner model). Cechuje się on krótkim, ale dobrze płatnym urlopem macie-
rzyńskim, który nie moŜe być wykorzystany przez ojców. Polityka państwa nie sprzyja równo-
uprawnieniu, a moŜliwości skorzystania ze Ŝłobków i przedszkoli stoją na średnim poziomie. Kobieta 
jest więc niejako zmuszona dzielić obowiązki domowe i zawodowe. Szerzej w: K. Tadeusiak-  
-Jeznach, A.N. Gryczko, Czas na aktywne ojcostwo – czyli niemowlęta i ojcowie, Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej, Warszawa 2011, s. 35.  
29 Biorąc pod uwagę kryterium posiadania co najmniej trójki dzieci, moŜna zauwaŜyć, iŜ najlicz-
niejsze rodziny występowały w: Irlandii, gdzie w 2007 roku 16% rodzin posiadało trójkę dzieci (5% 
co najmniej czwórkę), Holandii – 14,1%, Belgii – 13,7%, Finlandii – 13,5%, Szwecji – 12,8% Danii – 
12,5%, Francji – 11,7% oraz Wielkiej Brytanii – 10,7%. Krajami o najniŜszym odsetku rodzin z trójką 
dzieci były: Hiszpania – 3,9%, Portugalia – 4%, Grecja – 4,3%, Łotwa – 5,8% oraz Włochy – 6,1%. 
W Polsce w omawianym okresie 53,5% rodzin posiadało jedno dziecko, 35,2% – dwójkę, 8,6% – 
trójkę, a 2,7% co najmniej czwórkę dzieci. Szerzej w: A.B. Atkinson, E. Marlier, Income and living 
conditions in Europe, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2010, s. 86. 
30 Szerzej: E. Patra, Czas pracy w krajach Unii Europejskiej w 2010 roku – wybrane aspekty, [w:] 
International Business and Global Economy. Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej,  
red. K. Bałandynowicz-Panfil, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013. 
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organa samorządów lokalnych. Ich ograniczone środki finansowe spowodowały 
likwidację części placówek i tak na przykład pomiędzy rokiem 1989 a 2001 liczba 
Ŝłobków zmniejszyła się z 1553 do 396, a przedszkoli z 12 767 do 8175. Drugim 
kierunkiem działań samorządów lokalnych było poszukiwanie nowych źródeł 
dochodów, pozwalających na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opieki 
nad dziećmi. Jednym ze sposobów było zwiększenie udziału rodziców w ich 
finansowaniu. ObciąŜenie rodziców opłatami za usługi Ŝłobków i przedszkoli było 
waŜną przyczyną ograniczenia ich dostępności dla dzieci z rodzin mniej 
zamoŜnych. W konsekwencji część rodzin zrezygnowała z usług opiekuńczych31.  

Sytuację poprawia uchwalona w 2011 roku ustawa o opiece nad dziećmi  
do lat 3, ułatwiająca oraz poszerzająca wachlarz moŜliwości opieki nad dziećmi  
o nowe formy, takie jak: opiekun dzienny, opłacanie przez państwo składek na 
ubezpieczenie społeczne zatrudnionej niani, klubiki dziecięce32.  

Jednocześnie jednym z priorytetów Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
w obszarze polityki rodzinnej jest wzrost dostępności opieki instytucjonalnej nad 
małym dzieckiem (do lat 3). W latach 2005 i 2012 liczba Ŝłobków i klubów 
dziecięcych wzrosła o 82%, co – choć jest to wzrost znaczący – nadal nie odpo-
wiada realnemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi w Polsce. Z tego względu 
wprowadzono zmiany w ramach polityki rodzinnej w finansowaniu tworzenia 
miejsc opieki w Ŝłobkach i klubach dziecięcych przez zwiększenie w nim udziału 
państwa z 50% do 80% oraz poszerzono listę podmiotów uprawnionych do zakła-
dania tego typu placówek (oprócz samorządów mogą nimi być przedsiębiorcy i orga-
nizacje pozarządowe)33.  

Postulowane ułatwienia w godzeniu ról zawodowych i rodzinnych idą w Pol-
sce w dwóch kierunkach: „przesunięcia” pracy bliŜej domu (elastyczność miejsca 
pracy, telepraca, elastyczne godziny pracy) lub „przesunięcia” dziecka bliŜej pracy 
(wsparcie w opiece nad dzieckiem udzielane przez pracodawcę – organizacja 
przyzakładowych placówek lub dofinansowanie opieki). Dla polskich rodziców 
istotniejsze wydają się kwestie związane z dopasowaniem oferty placówek opie-
kuńczych do ich moŜliwości i potrzeb – zmniejszenie opłat i dopasowanie godzin 
pracy placówek do czasu pracy rodziców. Rozwiązania polegające na zmniejszeniu 
wymiaru czasu pracy lub elastyczności miejsca pracy okazują się ciągle mniej 
waŜne34.  
                                                      
31 B. Balcerzak-Paradowska, Rozwiązania prawno-instytucjonalne w zakresie polityki społecznej. 
Stymulator czy bariera zatrudnienia kobiet?, [w:] Płeć a moŜliwości ekonomiczne w Polsce: czy 
kobiety straciły na transformacji?, Departament Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką 
Region Europy i Azji Środkowej, Raport Banku Światowego, 2004, s. 54. 
32 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011, Nr 45,  
poz. 235). 
33 J. Męcina, Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 
Warszawa 2013, s. 187-188. 
34 M. Sochańska-Kawiecka, Z. Kołakowska-Seroczyńska, A. Morysińska, op. cit., s. 34. Podobne 
konkluzje wynikają z kolejnej edycji raportu Diagnoza społeczna. Na pytanie o rozwiązania 
ułatwiające godzenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi, w tym z obowiązkami rodzi-
cielskimi, najczęściej wskazywanymi jako najlepsze zarówno wśród kobiet, jak i męŜczyzn, były te 
polegające na: wydłuŜaniu urlopu macierzyńskiego – opowiedzieli się za nim co piąty męŜczyzna  
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Podsumowanie 
 
 

Kwestia związana z łączeniem obowiązków rodzinnych i zawodowych jest 
tematem obecnym w debacie publicznej, szczególnie widocznym w ostatnich 
latach. WiąŜe się to ściśle z przemianami współczesnego rynku pracy. Zmianie 
uległo nastawienie do pracy, która stała się centralnym elementem Ŝycia współ-
czesnego człowieka, w istotny sposób wpływając na jego status i pozycję w struk-
turze społecznej. Często jest ona narzędziem samorealizacji. Co więcej, współ-
czesna gospodarka, takŜe polska, ewoluuje w kierunku gospodarki opartej na 
wiedzy. Zmiany te wymagają znacznego zaangaŜowania w uaktualnianie kwalifi-
kacji zawodowych, co w przypadku osób posiadających małe dzieci, z uwagi na 
brak czasu lub problem z zapewnieniem im opieki, bywa trudne.  

PowyŜszym zmianom towarzyszy uelastycznienie rynku pracy. Upowszech-
nienie elastycznych form zatrudnienia, takich jak praca w niepełnym wymiarze czy 
uelastycznienie czasu i miejsca pracy, jest bardzo istotne z punktu widzenia pracu-
jących rodziców, a szczególnie kobiet, którym wciąŜ w większym stopniu 
przypada wypełnianie obowiązków rodzinnych oraz wychowawczo-opiekuńczych. 
Jednak dostępność tego typu rozwiązań nadal nie jest wystarczająca, szczególnie 
na rynku pracy w Polsce, który na tle innych krajów europejskich charakteryzuje 
się niskim stopniem elastyczności i moŜliwości łączenia pracy zawodowej z obo-
wiązkami rodzinnymi. Odzwierciedlaniem tego jest fakt, Ŝe jedynie co piąta Polka 
pracująca w niepełnym wymiarze czasu jako powód tego rozwiązania podaje 
opiekę nad dziećmi, co dziesiąta ma moŜliwość dostosowania w pewnym stopniu 
czasu pracy do obowiązków prywatnych, a 40% pracownic najemnych nie ma 
Ŝadnej moŜliwości zmiany godziny rozpoczęcia lub zakończenia dnia pracy z po-
wodów rodzinnych. Jeszcze mniej, bo 14%, moŜe pozwolić sobie na wzięcie dnia 
wolnego i odpracowanie go w innym terminie lub w ramach nadgodzin bez 
wykorzystywania dni wolnych przysługujących w ramach urlopu wypoczyn-
kowego. 

Przemianom ulega teŜ polskie społeczeństwo. Dominujący do niedawna trady-
cyjny model rodziny, w której kobiecie przypada pełnienie funkcji opiekuńczych 
oraz prowadzenie domu, natomiast męŜczyźnie funkcja ekonomiczna, stopniowo 
traci na znaczeniu na rzecz modelu partnerskiego. Niemniej w 2012 roku względy 

                                                                                                                                       
i co czwarta kobieta, lepszej moŜliwości elastycznego dostosowywania czasu pracy – wskazane przez 
blisko 26% męŜczyzn i 23% kobiet, lepszej moŜliwości opieki poza domem nad dziećmi do 7. roku 
Ŝycia – wymieniło je około 16% respondentów. Elastyczny czas pracy był natomiast jednym z naj-
bardziej docenianych rozwiązań pozwalających na godzenie aktywności zawodowej z rodziciel-
stwem, ale wśród osób, które nie posiadają jeszcze dzieci. P. Strzelecki, I.E. Kotowska, Rynek pracy, 
[w:] Diagnoza społeczna 2011 – warunki i jakość Ŝycia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Minis-
terstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2012, s. 139-140. O łączeniu aktywności zawodowej  
i rodzinnej w Polsce takŜe w: I.E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka, Aktywność zawodowa  
i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Wydaw-
nictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007. 
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rodzinne i związane z pełnieniem funkcji opiekuńczych to przyczyna bierności 
zawodowej 1524 tys. Polaków, z czego większość stanowiły kobiety (1345 tys.). 

Warto jednak pamiętać, Ŝe aby rodzice, a szczególnie matki, wracały po 
urodzeniu dziecka na rynek pracy, świadczenie pracy musi się im opłacać. Nie 
kaŜdy rodzic ma moŜliwość korzystania z bezpłatnej opieki nad dzieckiem świad-
czonej przez członka rodziny. Dla większości rodziców jedyną dostępną opcją jest 
opieka instytucjonalna, która dla polskich rodziców wydaje się duŜo waŜniejsza niŜ 
rozwiązania polegające na zmniejszeniu wymiaru czasu pracy lub zwiększeniu 
elastyczności miejsca pracy.  

DąŜeniu do większego zatrudnienia powinno zatem towarzyszyć tworzenie 
warunków sprzyjających posiadaniu i wychowywaniu dzieci. Jest to szczególnie 
waŜne, gdyŜ Polska jest jednym z krajów o najniŜszej dzietności w Europie. 
Wzorem mogą być kraje o wysokich wskaźnikach zatrudnienia kobiet i dzietności 
(np. skandynawskie), w których istnieje rozwinięty system rozwiązań umoŜliwiają-
cych łączenie aktywności zawodowej i rodzinnej, a partnerski podział obowiązków 
w rodzinie cieszy się społeczną akceptacją. 
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RECONCILIATION  OF  WORK  AND  FAMILY  LIFE 

–  SELECTED  ASPECTS 

 
 
Abstract: The aim of this article is to characterise briefly impact of unpaid work such as childcare or 
household jobs on capacity to reconcile employment with commitments in family life. There were 
presented main labour market indicators such as employment and unemployment rate, taking into 
consideration gender, age or education. There were also described and analysed key solutions which 
help to obtain reconciliation of work and family life in Poland and selected countries of the European 
Union. The discussed problems are confirming the assumption that the issue of work – life balance  
is a very important factor influencing level of employment in countries of the European Union. 
Moreover, it is a key element in the Europe 2020 strategy. 
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SEKTOR  MIĘDZYNARODOWEGO  ZAROBKOWEGO 

TRANSPORTU  DROGOWEGO  W  POLSCE 

Artykuł ma na celu zaprezentowanie sektora międzynarodowego zarobkowego transportu drogowego 

w Polsce, a w szczególności omówienie głównych problemów, z jakimi spotykają się polscy prze-

woźnicy. Na podstawie danych statystycznych i doświadczenia zawodowego autorka podjęła próbę 

wyszczególnienia głównych problemów dotyczących sektora1. 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 

Wśród wszystkich gałęzi transportu transport drogowy odgrywa dominującą 
rolę zarówno w Polsce, jak i we wszystkich innych krajach europejskich. Funkcjo-
nowanie całej gospodarki w znacznym stopniu zaleŜy od sprawnego systemu 
transportowego2. Od 2003 roku sektor transportu drogowego w segmencie prze-
wozu ładunków odnotowywał wzrost (rys. 1).  

Do 2012 roku tonaŜ transportowany drogami zwiększył się o około 58%3.  
Do wzrostu tego w duŜym stopniu przyczyniła się akcesja Polski do Unii Euro-
pejskiej (UE), a co za tym idzie silne umiędzynarodowienie transportu samochodo-
wego oraz zwiększenie wymiany handlowej z krajami UE. Lata wzrostu przewo-
Ŝonego tonaŜu poprzedził okres głębokiego kryzysu, wywołany złą sytuacją 
gospodarczą w Polsce. Biorąc pod uwagę kilka ostatnich lat, udział transportu 
drogowego systematycznie wzrastał, pod koniec 2008 roku i później na skutek 
ogólnoświatowego kryzysu odnotowano nieznaczne jego spowolnienie. Kryzys  
w branŜy rozpoczął się spadkiem eksportu z powodu rosnącej siły złotego do euro, 
co w rezultacie doprowadziło do spadku popytu na przewozy4. NaleŜy zaznaczyć, 
iŜ w okresie kryzysu, pomimo nieodnotowanego znacznego spadku przewozów, 
nastąpiła nadwyŜka podaŜy, która wywarła istotny wpływ na sytuację firm sektora. 

                                                      
1 Autorka od czterech lat pełni funkcję Zarządcy Transportem w przedsiębiorstwie transportowym 
P.H.T. CZAJA-TRANS w Nowym Dworze Gdańskim. 
2 Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2009, s. 1. 
3 Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego przedstawianymi w corocznym raporcie 
Transport – wyniki działalności przewóz ładunków transportem drogowym wyraŜony w tonach w 
2003 roku wynosił 981 957, zaś w 2012 roku – 1 548 111. 
4 W. Rydzkowski, M. Matusiewicz, Szanse i zagroŜenia międzynarodowego transportu drogowego  
w Polsce, [w:] Funkcjonowanie i rozwój transportu, red. W. Rydzkowski, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 79. 
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Rys. 1. Udział transportu drogowego w pzewozach ładunków w latach 2003-2012 (w tonach) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Transport – wyniki działalności 2003-2012, Główny Urząd Statystyczny, 

Warszawa 2003-2012. 

 
Wysoka dynamika wzrostu przewozu ładunków na tle produktu krajowego 

brutto (PKB) i całej branŜy spowodowała wzrost znaczenia sektora transportu dro-
gowego dla gospodarki. Do momentu akcesji Polski do UE transport ładunków 
drogami odnotowywał jedynie niewielkie przyrosty lub teŜ spadki. Od 2005 roku 
rozwijał się on znacznie szybciej niŜ cała gospodarka – w latach 2005-2010 tonaŜ 
przewiezionych ładunków wzrósł o blisko 44%, w tym samym czasie PKB  
(w cenach stałych) wzrosło o 26%. Ponadto odnotowany w tym okresie wzrost 
sektora był większy niŜ całej branŜy transportowej (29%), co oznacza, Ŝe był on 
głównym beneficjentem rozwoju transportu, przez co zwiększył w nim swój 
udział5. 
 
 
1. Przedsiębiorstwa transportu międzynarodowego 
w polskiej gospodarce 
 

Polska gospodarka naleŜy do jednych z najszybciej rozwijających się gospo-
darek w UE, według prognoz Komisji Europejskiej w 2014 roku Polska ma stać się 
trzecią, najszybciej rozwijającą się gospodarką6. Te pozytywne zmiany oznaczają 
w konsekwencji ciągły wzrost zapotrzebowania na usługi z sektora transport–         
–spedycja–logistyka (TSL), a co za tym idzie rozwój przedsiębiorstw z tego 
sektora. Pomimo tych zjawisk i zmian w otoczeniu regulacyjno-prawnym (uprosz-
czenie załoŜenia jednoosobowej działalności gospodarczej, wpis przedsiębiorstw 
do Krajowego Rejestru Sądowego, obniŜenie minimalnego kapitału zakładowego 
w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej) polscy przedsiębiorcy 
uwaŜają warunki instytucjonalno-prawne dla prowadzenia działalności gospodarczej 

                                                      
5 Sektor transportu i logistyki w czasie i przestrzeni, raport BAA Polska, http://www.bcc.org.pl/blz/ 
pliki/raporty/TRANSPORT_XI_2011.pdf [dostęp: 25.02.2014]. 
  6 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-188_pl.htm [dostęp: 26.02.2014].  



M. Aniśkowicz, Sektor międzynarodowego zarobkowego transportu… 121 

 

za nieprzyjazne7. Z roku na rok coraz łatwiej jednak prowadzić firmę w Polsce. Jak 
wynika z raportu Banku Światowego Doing Business 2014 opublikowanego w 
listopadzie 2013 roku na 185 państw Polska zajmuje pod tym względem 45 miejsce 
(w porównaniu z rokiem poprzednim zanotowano awans o 10 miejsc w górę)8. W 
grupie państw naleŜących do UE Polska plasuje się na 16 pozycji (w roku 2011 24 
pozycja).  

Dzięki dynamicznemu wzrostowi realizowanej pracy przewozowej w ostat-
nich latach głównym obszarem działania polskich firm transportowych operują-
cych w segmencie transportu drogowego stał się rynek międzynarodowy. Dla 
uściślenia pojęcia transport międzynarodowy ładunków obejmuje towary eksporto-
wane, importowane, przewoŜone pomiędzy obcymi krajami oraz w ramach kabo-
taŜu9. W latach 1995-2010 wolumen ładunków w transporcie międzynarodowym 
znacząco wzrósł. Wysoką dynamiką odznaczały się przy tym ostatnie lata, w tym 
w szczególności rok 2010. Powodem wzrostu w transporcie międzynarodowym 
były przewozy wykonywane przez polskie firmy pomiędzy obcymi krajami. 
Zwiększył się równieŜ wolumen towarów eksportowanych i importowanych. Stan  
i rozwój międzynarodowego transportu samochodowego z uwzględnieniem liczby 
przedsiębiorstw i pojazdów w latach 2004-2013 przestawiono w tabeli 110. 
 

Tabela 1. Międzynarodowe przedsiębiorstwa transportowe w transporcie drogowym rzeczy 
w latach 2004-2013 

Lata Przedsiębiorstwa 
transportowe 

Pojazdy Średnia liczba pojazdów  
w firmie 

1 maja 
2004 

8980    44 683 4,98 

2004 11 835    59 706 5,04 

2005 13 534    72 576 5,36 

2006 16 311    92 283 5,65 

2007 20 302 112 174 5,53 

2008 23 006 126 786 5,51 

2009 23 605 128 663 5,45 

2010 24 232 137 502 5,67 

2011 25 868 147 970 5,72 

2012 25 374 144 250 5,68 

2013 26 420 154 594 5,85 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Biura do spraw Transportu Międzynarodowego, http://gitd.gov. 
pl/botm/index.php [dostęp: 25.02.2014].  

                                                      
  7 R. Rolbiecki, Wpływ otoczenia prawno-instytucjonalnego na warunki rozwoju przedsiębiorstw 

transportowych w Polsce, [w:] Funkcjonowanie i rozwój transportu, s. 11. 
  8 Doing Business to coroczny raport Banku Światowego dotyczący badania przepisów prawa  
pod kątem warunków wykonywania działalności gospodarczej w poszczególnych krajach. Zob.: 
www.doingbusiness.org. 
  9 KabotaŜ to świadczenie usług transportowych na terytorium jednego państwa członkowskiego 
przez przewoźnika mającego siedzibę w innym państwie członkowskim. Zasady dotyczące kabotaŜu 
w UE zostały określone w Rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej nr 3118/93 z dnia 25 października 
1993 r. oraz dyrektywie 2006/94/WE. 
10 W tabeli 1 nie uwzględniono firm, które nie posiadały Ŝadnego wypisu z licencji. 
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Od maja 2004 roku, to znaczy od przystąpienia Polski do UE, moŜna mówić  
o nieograniczonym dostępie polskich przedsiębiorstw przewozowych do rynku 
unijnego, fakt ten miał wpływ na gwałtowny wzrost liczby przedsiębiorstw trans-
portowych trudniących się transportem międzynarodowym (juŜ w 2004 roku liczba 
przedsiębiorstw transportowych od maja do grudnia zwiększyła się aŜ o 2855 
podmiotów). Wysoki wzrost podaŜy na rynku spowodowany był wprowadzeniem 
nowego wzoru licencji, a zarazem uproszeniem procedur związanych z wydawa-
niem uprawnień zarówno na przewozy rzeczy, jak i osób. Wprowadzono takŜe 
pięcioletni okres waŜności wydawanych licencji, po upływie tego okresu upraw-
nienia przewoźników podlegają kolejnej weryfikacji11. W latach 2004-2013 liczba 
licencji na międzynarodowy przewóz rzeczy wzrosła o ponad 123%, a liczba 
wypisów na pojazdy licencjonowane o 246%. Oznacza to, Ŝe wzrosła średnia 
liczba pojazdów eksploatowanych przez przewoźnika z 4,98 do 5,85. Takim dzia-
łaniom przewoźników sprzyjała sytuacja ekonomiczna kraju, zwiększenie wy-
miany towarowej z zagranicą. Rynek wspólnotowy kusił wyŜszymi frachtami  
i szansą na zwiększenie przychodów. Nie bez znaczenia jest fakt, Ŝe zachodni 
producenci pojazdów cięŜarowych, wchodząc na polski rynek, obniŜali ceny za-
kupu ciągników siodłowych, zachęcając przewoźników do zakupów12. Stosunkowo 
niewielkie koszty zakupu (w porównaniu z cenami środków transportu w pozosta-
łych gałęziach transportu), wprowadzenie nowej korzystnej finansowo formy finan-
sowania (leasingu) z roku na rok wpływało na zwiększenie liczebności zarówno 
firm trudniących się transportem międzynarodowym, jak i powiększanie taboru 
przez firmy juŜ istniejące. Warto wspomnieć, Ŝe akcesja Polski do UE wpłynęła na 
wzrost efektywności wykorzystania taboru. Przed 1 maja 2004 roku cięŜarówki 
musiały stać na granicy zachodniej nieraz dzień, dwa, czekając na odprawę celną. 
W rezultacie wykonanie jednego kursu do krajów Europy Zachodniej (np. Włoch 
czy Francji) i z powrotem nierzadko zajmowało tydzień, firmy zaś ponosiły 
znaczne koszty z tytułu przestoju aut. Po likwidacji granicy celnej i tym samym 
bezproduktywnych przestojów moŜliwe stało się wykonanie tygodniowo nawet 
dwóch kursów tam i z powrotem w kierunku zachodnim. Wzrosła efektywność 
wykorzystania sprzętu, co wpłynęło na nadpodaŜ usług międzynarodowego trans-
portu drogowego, a to z kolei w naturalny sposób doprowadziło do spadku stawek 
płaconych za wykonanie tego samego zadania. 

Polski rynek przewozów międzynarodowych zdominowany jest przez mikro-
przedsiębiorstwa13. Z danych Biura do spraw Transportu Międzynarodowego 

                                                      
11 W. Rydzkowski, M. Matusiewicz, op. cit., s. 85. 
12 K. Bentkowska-Senator, Z. Kordel, J. Waśkiewicz, Polski transport samochodowy. Rynek, koszty, 
ceny, Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2012, s. 47. 
13 Zgodnie z art. 104 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004,  
nr 173, poz. 1807) za mikroprzedsiębiorcę uwaŜa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym  
z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 10 pracowników oraz osiągnął 
roczny obrót netto ze sprzedaŜy towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekra-
czający równowartości w złotych 2 mln EUR lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na 
koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln EUR. W artykule przyjęto, 
Ŝe przedsiębiorstwo transportowe posiadające do 4 pojazdów nie zatrudnia więcej niŜ 10 pracow-
ników.  
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wynika, Ŝe w 2013 roku 68% ogółu przedsiębiorstw to przedsiębiorstwa posia-
dające od 1 do 4 pojazdów. Liczba firm posiadająca powyŜej 50 pojazdów wynosi 
276 i w porównaniu z rokiem 2012 wzrosła o 31. 
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Rys. 2. Liczba polskich przedsiębiorstw międzynarodowego transportu drogowego 
(z podziałem na liczbę aut) w 2013 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Biura do spraw Transportu Międzynarodowego, 
http://gitd.gov.pl/botm/index.php [dostęp: 25.02.2014]. 

 
Niepokojącym zjawiskiem ekonomicznym występującym od roku 2007 jest 

występowanie przedsiębiorstw, które nie mają Ŝadnych wypisów z licencji, czyli 
nie posiadają pojazdów. Ilościowo zjawisko to na przestrzeni lat 2007-2013 
przedstawiono na rysunku 3. 
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Rys. 3. Liczba firm nieposiadających pojazdów w latach 2007-2013 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Biura do spraw Transportu Międzynarodowego, 

http://gitd.gov.pl/botm/index.php [dostęp: 05.03.2014]. 
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W roku 2007 takich firm było 178, a w 2013 juŜ 1807. Rokrocznie zwiększa 
się liczba takich przypadków. PowyŜsza sytuacja moŜe świadczyć o nadpodaŜy 
usług transportowych. Najprawdopodobniej firmy nie mając dostatecznej liczby 
zleceń, wyrejestrowały wypis z licencji, nie zawieszając działalności. Oznaczać to 
moŜe, Ŝe przedsiębiorstwa sprzedały posiadany tabor lub oczekują na poprawę 
koniunktury na rynku transportowym14.  

Dzisiejsza sytuacja ekonomiczna nie jest łatwa dla przewoźników, istotnym 
warunkiem sprostania ostrej konkurencji jest posiadanie nowoczesnej floty. Aby 
pozostać konkurencyjne na rynku europejskim, firmy transportowe muszą inwes-
tować w nowoczesny tabor samochodowy15. W strukturze środków transportu 
polskich przewoźników międzynarodowych dominują pojazdy duŜe o dopusz-
czalnej masie całkowitej (DMC) powyŜej 20 ton (zob. tab. 2 i rys. 4). 
 

Tabela 2. Struktura taboru w polskim międzynarodowym transporcie rzeczy według dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdów w 2013 roku 

Dopuszczalna masa całkowita 
(DMC) [t] 

Liczba pojazdów Procent udziału 

1-6 1968 1,3% 

6-20 19 486 12,6% 

> 20 133 140 86,1% 

Razem 154 594 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Biura do spraw Transportu Międzynarodowego, http://gitd.gov. 
pl/botm/index.php [dostęp: 05.03.2014]. 
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Rys. 4. Struktura taboru polskiego transportu międzynarodowego w 2013 roku 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Biura do spraw Transportu Międzynarodowego, 

http://gitd.gov.pl/botm/index.php [dostęp: 05.02.2014]. 

                                                      
14 Firma transportowa moŜe zawiesić swoją działalność na okres nie dłuŜszy niŜ rok. MoŜliwość 
zawieszenia działalności transportowej wynika z art. 14a ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.  
o transporcie drogowym (Dz.U. 2012, poz. 1265). 
15 Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy: kompendium wiedzy praktycznej, red. D. Star-
kowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki, t. 3, wyd. 2, Systherm D. Gazińska, Poznań 2010, s. 249. 
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Flota polskiego międzynarodowego transportu drogowego to pojazdy nowo-
czesne, z najnowszych danych wynika, Ŝe ponad 90% stanowią pojazdy posia-
dające co najmniej normę ekologiczną EURO 316. Najliczniejszą grupę pojazdów 
stanowią spełniające normę EURO 5 – 41,8%. Taki stan rzeczy świadczy o tym,  
Ŝe polskie firmy transportowe dysponują pojazdami cięŜarowymi najnowszej 
generacji i zastosowały się do wymogów polityki transportowej UE w zakresie 
zmniejszenia zanieczyszczeń. Dla porównania w 2012 roku najliczniejszą grupę 
pojazdów stanowiły pojazdy spełniające normę EURO 3 (42%). Przewoźnicy wy-
mieniając park samochodowy na nowszy, nie tylko korzystnie wpływają na środo-
wisko, ale takŜe zmniejszają koszty eksploatacji tych pojazdów z tytułu opłat  
za uŜytkowanie infrastruktury drogowej. Wysokość myta17 w większości krajów 
europejskich zaleŜy od klasy emisji spalin (normy EURO), liczby osi pojazdu oraz 
długości płatnego odcinka. Przykładowo w Niemczech zgodnie z ustawą o po-
bieraniu myta na drogach federalnych pojazdy z nowoczesną technologią emisji 
toksycznych składników spalin płacą za przejazd mniej (tab. 3). 

Wraz z rozwojem zarobkowych przewozów drogowych rozwijały się takŜe 
firmy wykorzystujące przewozy na potrzeby własne. Na dzień 31 grudnia 2013 
roku Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego liczbę firm wykonujących 
przewozy na potrzeby własne określało na 7463, co oznacza ponad 1,6-krotny 
wzrost w stosunku do stanu z 2006 roku (tab. 4). 

Tabor, jakim dysponują firmy wykonujące przewozy na potrzeby własne, 
stanowi aŜ 10,2% taboru, jakim dysponują międzynarodowi przewoźnicy ogółem, 
co stanowi dość znaczną konkurencję dla transportu zarobkowego. Coraz więcej 
firm posiadających zezwolenia na potrzeby własne wykonuje przewozy czysto 
komercyjne. Ma to wpływ na spadek zleceń dostępnych na rynku transportowym. 
Istotny wydaje się fakt, Ŝe przewoźnicy posiadający zezwolenia na potrzeby 

                                                      
16 Europejskie Normy Emisji Spalin (EURO) – dla samochodów cięŜarowych po raz pierwszy 
wprowadzono w 2000 roku. Mechanizm ich działania polega na implementacji granicznych wartości 
emisji spalin, które muszą spełnić pojazdy, aby otrzymać homologację niezbędną do poruszania się 
po drogach UE. Wobec tego działanie dotyczy wszystkich producentów chcących sprzedawać swoje 
pojazdy na rynku europejskim, co całkowicie rozwiązuje kwestie obligatoryjności zastosowania 
pewnych rozwiązań. Po normie EURO 3 sukcesywnie zaostrzano politykę ograniczania szkodliwości 
spalin samochodowych – wprowadzono kolejne wersje. Najbardziej ekologiczną jest norma EURO 6 
obowiązująca od 31 grudnia 2013 roku. Wprowadzanie coraz to nowszych norm ekologicznych 
zmierza ku osiągnięciu celu postawionego w Białej Księdze – zastosowania nowoczesnych techno-
logii w celu zmniejszania kosztów zewnętrznych transportu oraz jak najszybszego zastępowania 
starych, nieefektywnych technologii i pojazdów przez odpowiednie instrumenty polityki transpor-
towej. Zob.: Komisja Europejska. Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru 
transportu – dąŜenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, 
załącznik 2: Innowacje z myślą o przyszłości: technologia i zachowanie, Bruksela 2011. 
17 Myto to opłata pobierana za przejazd drogą, autostradą, mostem, tunelem itp. MoŜe być pobierana 
jako podatek centralny bądź lokalny lub teŜ przez prywatnego właściciela obiektu. Początkowo,  
w średniowieczu, opłata ta pobierana była za przewoŜone towary (niezaleŜnie od ilości i rodzaju)  
w specjalnie do tego celu ustawianych na szlakach handlowych komorach celnych. Na przełomie XIV 
i XV wieku myto oddzielono od cła i wówczas myto przybrało postać opłaty za usługę, przeprawę, 
przejazd czy przewóz. Słowo „myto” na pewien czas praktycznie wyszło z uŜycia, jednak ostatnio 
powoli wraca do łask. 
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własne mają pokrycie kosztów w cenie wyrobu, nawet wtedy gdy pojazd pojedzie 
bez ładunku18. 
 

Tabela 3. Wysokość opłat za kilometr przejazdu drogą federalną na terenie Niemiec
19 

Klasa emisji spalin Liczba osi Stawka (EUR) 

do 3 0,141 EURO 5, EURO 6 

od 4 0,155 

do 3 0,169 EURO 4 

od 4 0,183 

do 3 0,190 EURO 3 

od 4 0,204 

do 3 0,274 EURO 2, EURO 1, EURO 0 

od 4 0,288 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Toll Collect, http://www.toll-collect.de/pl/o-systemie-poboru-myta/ 
taryfy-oplat.html [dostęp: 05.03.2014]. 

 
 
Tabela 4. Liczba firm w międzynarodowym transporcie drogowym wykonujących przewozy na potrzeby 

własne w latach 2006-2013 

Lata Zaświadczenia Wypisy (pojazdy) 

2006 4497 10 327 

2007 6812 13 596 

2008 8131 15 055 

2009 6920 15 454 

2010 6717 15 772 

2011 7413 15 965 

2012 7190 15 339 

2013 7463 15 826 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Biura do spraw Transportu Międzynarodowego, 
http://gitd.gov.pl/botm/index.php [dostęp: 06.03.2014]. 

 

W 2012 roku transportem samochodowym przewieziono Polsce 1548,1 mln 
ton ładunków, to jest o 3,0% mniej niŜ w 2011 roku, natomiast wykonano pracę 
przewozową w tonokilometrach większą o 6,6%20, co wskazuje na dłuŜsze trasy 
pokonywane z ładunkiem.  

Polscy przewoźnicy są waŜnym graczem na rynku przewozowym UE. W 2012 
roku wielkość przewozów ładunków transportem samochodowym w Polsce wy-
raŜona w tonokilometrach stanowiła 12,0% łącznych przewozów UE, co lokuje 
Polskę wśród 27 krajów UE na drugiej pozycji, zaraz za Niemcami, a przed 
Hiszpanią i Francją. W przewozach międzynarodowych Polska miała jeszcze 
                                                      
18 K. Bentkowska-Senator, Z. Kordel, J. Waśkiewicz, op. cit., s. 55. 
19 W Niemczech opłaty za poruszanie się drogami federalnymi płacą tylko pojazdy cięŜsze niŜ 12 ton 
DMC. 
20 Transport – Wyniki działalności w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 51. 
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większy udział, bo blisko 21% i znajdowała się na pierwszej pozycji przed 
Hiszpanią i Niemcami21. 
 
 
 
2. Aktualna sytuacja przewoźników wykonujących 
międzynarodowe towarowe przewozy drogowe 
 
 

Występująca nadpodaŜ usług transportowych jest zjawiskiem złoŜonym, wy-
magającym szczegółowej analizy. Niemniej do jej powstania przyczyniły się takie 
okoliczności jak brak rzeczywistej reglamentacji według kryteriów jakościowych 
dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Świadczą o tym dane, które moŜna 
łatwo uzyskać w organach wydających licencje. Wymóg posiadania odpowiedniej 
sytuacji finansowej, a raczej sposoby weryfikacji tego wymogu przez organy 
wydające zezwolenia i licencje pozostawiają wiele do Ŝyczenia. Do 2012 roku  
w ponad 90% przypadków sytuację finansową ubiegających się o licencję oceniano 
wyłącznie na podstawie przedstawionego raz na pięć lat wyciągu z konta banko-
wego. Prowadziło to do sytuacji, gdy przewoźnik, składając dokumenty do wyda-
nia licencji, poŜyczał na jeden dzień wymaganą kwotę, wpłacał na swój rachunek 
bankowy, z banku uzyskiwał potwierdzenie stanu rachunku, co wystarczało jako 
potwierdzenia zabezpieczenia finansowego w Biurze Transportu Międzynarodo-
wego (dawniej BOTM). Obecnie, pomimo zmiany przepisów unijnych, sposoby 
weryfikacji takŜe nie pozwalają na dokładną weryfikację sytuacji finansowej 
wnioskodawcy. Jako potwierdzenie sytuacji finansowej przewoźnika przyjmowane 
są niemające nic wspólnego z sytuacją finansową produkty ubezpieczeniowe22. 
Istotny wpływ na taką sytuację na rynku ma problem związany z kompetencjami 
zawodowymi i certyfikatem kompetencji zawodowych (CKZ). Dane z Biura do 
spraw Transportu Międzynarodowego pokazują, iŜ znaczna część firm dysponuje 
osobą zarządzającą transportem drogowym, która posiada odpowiedni certyfikat 
kompetencji jedynie na papierze. Dla przykładu moŜna tutaj wskazać swoisty 
rekord – w ponad 100 firmach zgłoszono tego samego posiadacza certyfikatu 
kompetencji zawodowych jako osobę zarządzającą przedsiębiorstwem transporto-
wym23. Było to moŜliwe przed obowiązywaniem „pakietu drogowego”. Na chwilę 

                                                      
21 Transport – Wyniki działalności w 2012 r., s. 51. 
22 Przykładowo w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Generali SA produkt taki ma nazwę Ubezpie-
czenie transportowe przewoźnika związane ze spełnieniem wymogu określonego w art.7 ust. 1 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego  
i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE. Koszt wydania takiego dokumentu zaleŜy od liczby po-
jazdów zgłaszanych do licencji. Pierwszy pojazd 500 zł, kaŜdy następny 250 zł (stan na luty 2014). 
23 http://www.ozptd.pl/news/1183/15/Prezentujemy-stanowisko-Zarzadu-Glownego-OZPTD-do-
przedstawionej-czlonkom-Sejmowej-Komisji-Infrastruktury-Informacji-MTBiGM-dotyczacej-
aktualnej-sytuacji-przewoznikow-wykonujacych-krajowe-i-miedzynarodowe-towarowe-przewozy-
drogowe.html [dostęp: 05.03.2014]. 
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obecną ograniczono liczbę firm, którym osoba posiadająca CKZ moŜe go uŜyczyć 
do czterech, co teŜ moŜe budzić zastrzeŜenia, spowodowało to jedynie wzrost ceny 
certyfikatu na „czarnym rynku”. Sposób wykonywania zarządu dalej pozostawia 
wiele do Ŝyczenia.  

Innym zjawiskiem znacząco wpływającym na obecny stan na rynku usług 
transportowych jest lekkomyślna polityka instytucji finansowych. Firmy leasin-
gowe w pogoni za wynikami „sprzedaŜy” zbyt swobodnie oceniają sytuację finan-
sową leasingobiorców. Na to zjawisko nakłada się zaniechanie administracji w tym 
samym zakresie i powoduje, iŜ kolejne środki transportowe trafiają na rynek do rąk 
przedsiębiorców, którzy ze względu na słabą płynność finansową (brak kapitału  
i rezerw) nie są w stanie uczestniczyć w grze rynkowej. Jakiekolwiek zaburzenia  
w popycie na usługi transportowe powodują, iŜ tacy przedsiębiorcy gotowi są 
oferować stawki frachtów poniŜej kosztów własnych jedynie po to, aby mieć 
moŜliwość spłacania rat leasingu. Takie zjawisko trudno ocenić jako uczciwą kon-
kurencję, a ma ono niebagatelny wpływ na rynek. 

Na zaburzenia konkurencyjności duŜy wpływ miała podjęta stosunkowo 
niedawno decyzja o podwyŜszeniu limitu nieobciąŜonego cłem i akcyzą paliwa 
wwoŜonego zza wschodniej granicy z 200 na 600 litrów. Oczywiście z jednej 
strony obniŜa to koszty działania około 2000 firm wykonujących przewozy na 
wschód, ale teŜ z drugiej strony umoŜliwia wykonywanie dumpingowych prze-
wozów drogowych w kraju oraz na innych międzynarodowych kierunkach. Wobec 
braku równowagi pomiędzy popytem a podaŜą powoduje to dalszy spadek cen 
frachtów i stanowi nieuczciwą konkurencje wobec większości przewoźników  
z innych niŜ wschodnie rejonów polski, którzy nie mają dostępu do paliwa z Rosji 
lub Białorusi. 

Kolejnym przykładem jednego z wielu czynników zaburzających konkuren-
cyjność są unijne dopłaty do środków transportu dla rolników. PoniewaŜ nikt nie 
kontroluje późniejszego wykorzystania zakupionych na preferencyjnych warun-
kach pojazdów, rolnicy zakładają firmy transportowe i nie będąc obciąŜeni kosz-
tami amortyzacji w tym samym stopniu co inni przedsiębiorcy, są w stanie zaofe-
rować dumpingowo niskie stawki frachtów. To takŜe ma negatywny wpływ na 
wysokość i rentowność przewozów. 

Wskazane wyŜej przykładowe okoliczności powodują, iŜ polscy przewoźnicy 
zaczynają spotykać się z zarzutami, iŜ zarówno oni, jak i polskie władze są 
odpowiedzialni za psucie europejskiego rynku transportu drogowego. Z tego 
powodu wielu zagranicznych nadawców pod naciskiem własnych krajowych 
przewoźników odmawia współpracy z Polakami24. 

Wysokość kosztów uzyskania przychodu w transporcie drogowym jak w Ŝad-
nej innej dziedzinie gospodarki narodowej wynika w duŜej mierze z danin pu-
blicznych takich, jak:  
• akcyza paliwowa,  
• podatki od środków transportu,  
                                                      
24 A. Gryko-Nikitin, Polski rynek usług TSL w świetle danych statystycznych, „Ekonomia i Zarzą-
dzanie” 2001, nr 4. 
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• podatki od nieruchomości,  
• opłaty środowiskowe,  
• e-myto i tym podobne.  

Z pozoru podobna sytuacja ma miejsce w innych krajach UE, jednak część 
pobranych środków wraca w nich do przedsiębiorstw transportowych – czy to  
w postaci zwrotu części akcyzy (Niemcy), czy teŜ dopłat do szkoleń kierowców 
lub w postaci ulg podatkowych przy zakupie nowych środków transportu (Niemcy, 
Francja)25.  
 
 
 

Podsumowanie 
 
 

Na podstawie dostępnych danych statystycznych moŜna sformułować wniosek, 
Ŝe pozycja polskiego sektora transportu ładunków, mimo lekkiego spowolnienia 
gospodarczego wywołanego światowym kryzysem gospodarczym, jest dość ugrun-
towana. Wśród przedsiębiorców z branŜy panuje obecnie umiarkowany optymizm. 
Prognozy ekspertów dla rynku usług transportowych są dość dobre, a wszystko za 
sprawą poprawy koniunktury gospodarczej. Rozwój branŜy będzie moŜliwy, jeśli 
uda się pokonać podstawowe bariery hamujące dynamikę wzrostu: stan infra-
struktury transportowej, rosnące koszty działalności transportowej oraz niesprzy-
jającą nadpodaŜ na rynku. Transport jest branŜą trudną. Najlepiej radzą sobie na 
rynku przewoźnicy, którzy odpowiednio szybko potrafią dostosować się do zmie-
niających się warunków, przeprowadzić konieczne zmiany i skorzystać z pojawia-
jących się szans. Na powodzenie w grze rynkowej mogą liczyć tylko te firmy, 
które szybko dostrzegą zmiany i będą potrafiły się dopasować do zmieniającej się 
rzeczywistości gospodarczej.  
 
 
 

Literatura 
 
 
1. Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Waśkiewicz J., Polski transport samochodowy. Rynek, 

koszty, ceny, Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2012. 

2. Doing Business 2014, raport Banku Światowego, www.doingbusiness.org [dostęp: 25.02. 
2014]. 

3. Gryko-Nikitin A., Polski rynek usług TSL w świetle danych statystycznych, „Ekonomia i Zarzą-
dzanie” 2011, nr 42. 

4. Koźlak A., Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010. 

5. Milewski B., Powalczymy o zwrot akcyzy, „Pracodawca Transportu Drogowego” 2012, nr 2. 

                                                      
25 B. Milewski, Powalczymy o zwrot akcyzy, „Pracodawca Transportu Drogowego” 2012, nr 2, s. 52. 



130 Ekonomia 

 

  6. Rolbiecki R., Wpływ otoczenia prawno-instytucjonalnego na warunki rozwoju przedsię-

biorstw transportowych w Polsce, [w:] Funkcjonowanie i rozwój transportu, red. W. Rydz-
kowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011. 

  7. Rydzkowski W., Matusiewicz M., Szanse i zagroŜenia międzynarodowego transportu dro-

gowego w Polsce, [w:] Funkcjonowanie i rozwój transportu, red: W. Rydzkowski, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011. 

  8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 
2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu prze-
woźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE. 

  9. Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy: kompendium wiedzy praktycznej,  red. 
D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki, t. 3, wyd. 2, Systherm D. Gazińska, Poznań 
2010. 

10. Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2009. 

11. Transport – wyniki działalności w 2003 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2004. 

12. Transport – wyniki działalności w 2004 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005. 

13. Transport – wyniki działalności w 2005 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006. 

14. Transport – wyniki działalności w 2006 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007. 

15. Transport – wyniki działalności w 2007 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008. 

16. Transport – wyniki działalności w 2008 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009. 

17. Transport – wyniki działalności w 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010. 

18. Transport – wyniki działalności w 2010 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011. 

19. Transport – wyniki działalności w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012. 

20. Transport – wyniki działalności w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013. 

21. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004, nr 173, 
poz. 1807). 

22. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2012, poz. 1265). 

23. www.bcc.org.pl – strona internetowa Business Center Club [dostęp: 25.02.2014]. 

24. www.ozptd.pl – strona internetowa Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu 
Drogowego [dostęp: 25.02.2014]. 

25. www.europa.eu – Oficjalny portal Unii Europejskiej [dostęp: 25.02.2014]. 

26. www.gitd.gov.pl/botm – strona internetowa Biura do spraw Transportu Międzynarodowego 
[dostęp: 25.02.2014]. 

27. www.toll-collect.de – strona internetowa Toll Collect [dostęp: 25.02.2014]. 
 
 
 

INTERNATIONAL  ROAD  TRANSPORT  SECTOR  IN  POLAND 

 
 
Abstract: The aim of the article is to present the international commercial sector of road transport in 

Poland and in particular discuss the main problems faced by Polish carriers. Furthermore current 

state of sector has been identified and the perspectives of development of transport services basing on 

available statistical data have been discussed. 

 



 

Marek Misztal 

 

NOWE  RYZYKA  RYNKU 

PAPIERÓW  WARTOŚCIOWYCH 

Ryzyko to nieodłączny element inwestowania na rynku papierów wartościowych. Jego szerokie 

spektrum moŜliwości zostało obszernie przedstawione przez Petera L. Bernsteina1. Giełdy papierów 

wartościowych stanowią dla inwestorów nie tylko zagroŜenia, ale i szanse pomnaŜania zainwes-

towanego kapitału. Dla emitentów to waŜne źródło pozyskiwania kapitału na dalszy rozwój. Nauka, 

logika oraz obowiązujące przepisy podpowiadają, Ŝe inwestycja w papiery wartościowe notowane na 

giełdach obarczone są identyfikowanymi i moŜliwymi do przewidzenia w przyszłości ryzykami. 

Obowiązkiem kaŜdego emitenta, którego papiery wartościowe są dopuszczone do publicznego obrotu, 

jest informowanie dotychczasowych i potencjalnych nabywców o prawdopodobieństwie ich wystą-

pienia. W publikacji podjęto próbę wykazania, Ŝe w uregulowanej i konkurencyjnej gospodarce 

rynkowej mogą wystąpić nowe ryzyka skutkujące utratą nie tylko części, ale i całości zainwes-

towanego kapitału.  

 

 
 
Wprowadzenie 
 
 

Historia rodzimego rynku akcji sięga pierwszej połowy XIX wieku, wtedy to 
12 maja 1817 roku została otwarta pierwsza giełda papierów wartościowych  
w Polsce2. W początkowej fazie rozwoju giełdy przedmiotem handlu na rynku 
papierów wartościowych były weksle i obligacje. Handel akcjami rozwinął się 
dopiero w drugiej połowie XIX wieku. W okresie międzywojennym rynek kapi-
tałowy rozwijał się w kilku ośrodkach (między innymi w Katowicach, Lwowie, 
Poznaniu), jednakŜe 90% obrotów koncentrowało się w Warszawie. Po II wojnie 
światowej w okresie gospodarki planowanej liczne próby uruchomienia giełdy 
okazały się niemoŜliwe. Warunki ku temu stworzyły przemiany ustrojowe na prze-
łomie lat 90. XX wieku oraz uchwalona przez sejm ustawa z 22 marca 1991 roku 
Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powier-
niczych. Określiła ona warunki, jakie powinien spełniać podmiot zajmujący się 
pośrednictwem w obrocie papierami wartościowymi. Według tej ustawy giełda 
powinna zapewniać bezpieczny i sprawny przebieg transakcji i rozliczeń, koncen-
trację podaŜy i popytu na papiery wartościowe dopuszczone do obrotu giełdowego 
w celu kształtowania kursu oraz upowszechniania jednolitych informacji umoŜli-
wiających ocenę aktualnej wartości papierów wartościowych dopuszczonych do 

                                                      
1 P.L. Bernstein, Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-Press, Warszawa 1997. 
2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, http://www.gpw.pl [dostęp: 03.03.2014]. 
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obrotu giełdowego. W niecały miesiąc od uchwalenia ustawy podpisano akt zało-
Ŝycielski Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Cztery dni później 
(16 kwietnia 1991 roku) odbyła się pierwsza sesja giełdowa z udziałem siedmiu 
domów maklerskich, na której notowano akcje pięciu spółek: Exbud, Kable, 
Krosno, Próchnik i Tonsil3. 

Zmiany zachodzące w gospodarce krajowej i światowej sprzyjały rozwojowi 
GPW w Warszawie. Wraz z nimi rosła liczba notowanych spółek oraz zmieniały 
się ryzyka związane z inwestowaniem na rynku akcji. Początkowo największym 
ryzykiem związanym z inwestowaniem na GPW w Warszawie była mała płynność 
rynku, wynikająca z małej liczby notowanych przedsiębiorstw oraz mała aktyw-
ność inwestorów w zakresie zawierania transakcji kupna–sprzedaŜy. W kolejnych 
latach funkcjonowania giełdy Skarb Państwa przeprowadzał liczne prywatyzacje 
przedsiębiorstw, co wpłynęło pozytywnie na rynek. Natomiast rosnące z kaŜdym 
rokiem zainteresowanie inwestorów giełdą papierów wartościowych wpłynęło 
pozytywnie na liczbę emitentów. Coraz większa liczba spółek akcyjnych zgłaszała 
chęć pozyskania kapitału za pośrednictwem GPW w Warszawie. W efekcie tego 
nastąpił intensywny wzrost liczby notowanych spółek na parkiecie giełdy war-
szawskiej (obecnie notowanych jest 451 spółek). Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie słała się atrakcyjnym miejscem pozyskiwania kapitału zarówno 
przez polskie, jak i zagraniczne przedsiębiorstwa. Zmiany ilościowe związane  
z rozwojem GPW w Warszawie wpłynęły równieŜ na zakres, poziom i rodzaje 
ryzyka związanego z inwestowaniem w papiery wartościowe notowane na rodzi-
mym rynku akcji. 
 
 
 
1. Dualizm ryzyka – zagroŜenia i korzyści 
 
 

Ryzyko towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. JednakŜe potrzeba pro-
wadzenia badań na ryzykiem zrodziła się dopiero w czasach nowoŜytnych –  
w okresie odkryć geograficznych. Wtedy to zauwaŜono, Ŝe pomimo duŜego ryzyka 
związanego z wyprawami handlowymi do odległych krajów warto je podejmować, 
uzyskując w zamian moŜliwość uzyskania duŜych (ponadprzeciętnych) korzyści. 
Znaczny postęp nauki w zakresie prognozowania procesów gospodarczych i spo-
łecznych oraz pomiaru ryzyka nastąpił w okresie kapitalizmu, w szczególności  
w drugiej połowie XX wieku. W literaturze przedmiotu moŜna znaleźć róŜne 
definicje ryzyka, ale zdaniem autora na uwagę zasługuje podejście Krzysztofa 
Jajugi. Definiuje on ryzyko jako4: 
• ryzyko rozumiane negatywnie (ryzyko jako zagroŜenie): 

                                                      
3 K. Piernicki, Historia rynku akcji w Polsce, [w:] Finanse bankowość i rynki finansowe, red. 
E. Pietrzak, M. Markiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 316. 
4 K. Jajuga, Elementy nauki o finansach, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, 
s. 128-129. 
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– ryzyko oznacza moŜliwość uzyskania dochodu niŜszego niŜ oczekiwany 
dochód, 

– ryzyko oznacza moŜliwość osiągnięcia wartości niŜszej niŜ oczekiwana 
wartość, 

• ryzyko rozumiane neutralnie (ryzyko jako zagroŜenie i szansa): 
– ryzyko oznacza moŜliwość uzyskania dochodu róŜniącego się od oczeki-

wanego dochodu, 
– ryzyko oznacza moŜliwość osiągnięcia wartości róŜniącej się do oczeki-

wanej wartości. 

Ryzyko wzbudza wiele emocji tak pozytywnych, jak i negatywnych i w za-
leŜności od punktu widzenia, okoliczności bądź zmieniających się warunków 
mikro- i makroekonomicznych moŜe przybrać aspekt zarówno obiektywny,  
jak i subiektywny. Obiektywny aspekt wynika z niepewności natury, to znaczy  
z niepewności istniejącej w otoczeniu podmiotu podejmującego decyzję. Subiek-
tywny aspekt ryzyka wynika ze stosunku do ryzyka podmiotu podejmującego 
ryzyko5. Oznacza to, Ŝe w tych samych warunkach i przy tym samym poziomie 
niepewności dotyczącej przyszłej sytuacji dwa róŜne podmioty mogą podjąć 
działania (decyzje) o róŜnym poziomie ryzyka. 

Działania związane z podejmowaniem ryzyka są decyzjami subiektywnymi. 
Stosunek ten moŜna opisać w trzech róŜnych postawach6: 
• awersja do ryzyka (risk aversion) – decydent podejmuje ryzyko tylko w sytu-

acji, gdy oczekuje rekompensaty w postaci premii za ryzyko, 
• obojętność (neutralność) względem ryzyka (risk neutrality) – przy podejmo-

waniu decyzji wielkość ryzyka nie ma znaczenia, 
• skłonność do ryzyka (risk seeking) – decydent jest gotów ponieść dodatkowe 

nakłady w celu podjęcia decyzji o wyŜszym ryzyku. 

Skoro ryzyko wynika z faktu podejmowania decyzji, której rezultaty nie są 
pewne w przyszłości, to niepewnością nazywamy określony stan otoczenia, który 
jest niezaleŜny od podmiotu gospodarującego, a ma wpływ na jego wynik. Zatem 
„ryzyko jest kombinacją elementów hazardu i jest mierzone prawdopodo-
bieństwem; niepewność jest mierzona przez poziom wiary. Ryzyko jest stanem 
świata, a niepewność jest stanem umysłu”7. Ryzyko definiowane jest równieŜ jako 
prawdopodobieństwo wystąpienia strat lub innych nieprzewidzianych okoliczności, 
które takie straty mogą powodować. NiepoŜądane zdarzenie moŜe, choć nie musi 
się wydarzyć8. 

                                                      
5 Ibidem, s. 129. 
6 Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 14. 
7 T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2006, 
s. 11. 
8 P. Zapadka, Jak radzić sobie z ryzykiem?, [w:] Ekonomia po polsku, red. D. Filar, A. Rzońca,  
G. Wójtowicz, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 142. 
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Inwestorzy giełdowi są naraŜeni na ryzyko finansowe9 związane z nieosiągnię-
ciem oczekiwanego dochodu (wartości) lub na odchylenia od oczekiwanego do-
chodu (wartości). Są uczestnikami gry, w której wyraŜają w sposób świadomy 
bądź nieświadomy zgodę na podwyŜszone ryzyko, w zamian oczekując nagrody  
w postaci uzyskania wyŜszej stopy zwrotu z akcji, niŜby zainwestowali swoje 
środki w bezpieczne papiery wartościowe (np. obligacje czy lokaty bankowe).  

Nauki ekonomiczne wyodrębniają co najmniej kilka podstawowych rodzajów 
ryzyka finansowego10. Są to między innymi: 
• ryzyko rynkowe, 
• ryzyko kredytowe, 
• ryzyko operacyjne, 
• ryzyko płynności, 
• ryzyko prawne, 
• ryzyko biznesu, 
• ryzyko wydarzeń. 

Najbardziej adekwatne odnoszące się do rynku giełdowego jest ryzyko 
rynkowe, które jest ryzykiem nadrzędnym wobec ryzyka cen akcji (stock price 

risk). Ryzyko rynkowe odnosi się bowiem wprost do ryzyka wynikającego ze 
zmian cen na rynkach finansowych i innych związanych z nimi rynkach. Są jednak 
ryzyka, o których przeciętny inwestor zapomina bądź nie jest ich świadom.  

Wśród róŜnych grup ryzyka naleŜałoby wymienić: 
• ryzyko właściwe rozumiane jako zdarzenia losowe (np. klęski powodzi, 

poŜarów), 
• ryzyko subiektywne, to jest takie, które moŜna przewidzieć, 
• ryzyko obiektywne obejmujące zdarzenia, których nie da się przewidzieć. 

Panująca wśród wielu ekonomistów fascynacja ryzykiem moŜe wynikać  
z kilku istotnych faktów. Ryzyko nie jest zjawiskiem stałym, a jego charakter 
podlega ciągłym zmianom. Wyuczone przez specjalistów techniki radzenia sobie  
z nim podlegają co jakiś czas dezaktualizacji, a to oznacza, Ŝe wymagają ciągle 
nowego podejścia i spojrzenia na nie. W okresie ostatniego ćwierćwiecza pojawiły 
się trzy główne trendy o zmiennym zakresie ryzyka11: 
• ryzyko nabrało globalnego charakteru, co oznacza, Ŝe postępująca globalizacja 

przedsiębiorstw, gospodarki i rynków finansowych spowodowała, Ŝe ryzyko 
stało się globalne. Dowodem na to są dwa skrajne przypadki. Pozytywnym jest 
decyzja podjęta w nocy z 9 na 10 maja 2010 roku przez ministrów finansów 
państw Unii Europejskiej (UE) o uruchomieniu Europejskiego Mechanizmu 
Stabilizacyjnego o wartości 500 mld EUR, powiększonego o 220-250 mld EUR 
przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (w celu zapanowania nad kryzysem 
zadłuŜenia i zapobieŜeniu rozprzestrzeniania się problemów Grecji na inne 

                                                      
  9 Pod pojęciem ryzyka finansowego naleŜy rozumieć ryzyko powodujące finansowe skutki dla 
podmiotu, który jest na nie naraŜony. Zob. Zarządzanie ryzykiem, s. 18. 
10 Szersze ujęcie problematyki ryzyka finansowego poruszono w: Zarządzanie ryzykiem, s. 18-26. 
11 A. Damodaran, Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, Wydawnictwa Akademickie 
i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 435-436. 
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kraje eurolandu) wywołała euforię na rynkach finansowych całego świata  
i wzrost indeksów giełdowych sięgający nawet 7% (CAC 40 – wzrósł o 6,6%, 
Brytyjski FTSE 100 i niemiecki DAX prawie 4%)12. Negatywnym przykładem 
jest ponad 10-procentowy spadek głównych indeksów na otwarciu giełdy  
w Moskwie 3 marca 2014 roku (na koniec dnia RTSC stracił 12,01%), po tym 
jak Prezydent Rosji Władimir Putin uzyskał zgodę Rady Federacji na uŜycie sił 
zbrojnych na Ukrainie13. W efekcie czego traciły teŜ inne indeksy giełdowe,  
w tym polski WIG 20 – spadek o 5,11%14, indeks w Budapeszcie – 4,7%15, 

• ryzyko obejmuje wszystkie branŜe – w przeszłości ryzyko dotykało róŜne 
branŜe, ale ryzyko jednej branŜy nie miało bezpośrednio przełoŜenia na inne 
(tylko niektóre powiązane ze sobą) branŜe. Obecnie zdarzenia w jednym 
sektorze wpływają na inne. Kryzys na rynku kredytów hipotecznych subprime 
wywołał nie tylko kryzys w sektorze bankowym i budownictwie, ale równieŜ  
w transporcie, reklamie, rynku surowcowym i innych sektorach gospodarki, 

• ryzyko pochodzi w coraz większym stopniu z rynków finansowych – wynika to 
z masowego korzystania z usług i produktów oferowanych przez rynek 
finansowy, w tym ze złoŜonych instrumentów pochodnych. Ich skomplikowana 
konstrukcja sprawia, Ŝe w przypadku zawirowań na rynkach finansowych są 
one bardziej podatne na zmiany niŜ produkty bazowe, na podstawie których je 
skonstruowano. Na całym świecie przedsiębiorstwa przekonują się, Ŝe ryzyko 
pochodzi raczej z rynków finansowych niŜ z rynków surowcowych16.  

Wraz postępującymi procesami globalizacji w gospodarce światowej jesteśmy 
świadkami przemieszczania się ryzyka. Wynika to z faktu coraz powszechniej-
szego korzystania z instrumentów inŜynierii finansowej, a tym samym ryzyko 
pochodzące z rynków towarowych uległo przemieszczeniu na rynki finansowe, 
czego dowodem są skutki związane z kryzysem subprime.  
 
 
 

2. Ryzyko rynku papierów wartościowych – miary ryzyka 
 

 
Głównym problemem ryzyka jest jego pomiar. Stanowi on podstawowy 

element zarządzania ryzykiem. A zatem ryzyko moŜna współcześnie zmierzyć  
i nim zarządzać, pod warunkiem Ŝe znany jest punkt odniesienia, czyli stan 
oczekiwany. MoŜna wtedy określić odchylenia od tego stanu, a zatem poziom 
ryzyka. 
                                                      
12 http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/Wydarzenia/euforia-na-europejskich-gieldach,3928,1 [dostęp: 
06.03.2014]. 
13 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Krach-w-Moskwie-Bank-Rosji-w-panice-podnosi-stopy-
3072642.html [dostęp: 06.03.2014]. 
14 http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/452400,czarny-poniedzialek-na-gpw-agresja-na-krym-
wygania-inwestorow-z-warszawy.html [dostęp: 06.03.2014]. 
15 http://wiadomosci.onet.pl/swiat/spadki-na-parkietach-drozeja-surowce/x90l7 [dostęp: 06.03.2014]. 
16 A. Damodaran, op. cit. s. 435-436. 
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Punktem odniesienia w określaniu odchyleń moŜe być17: 
• wartość określona na podstawie pewnego modelu (przeciętna, prognozowana), 
• wartość dzisiejsza, 
• wartość planowana. 

Miary ryzyka związane z inwestycjami moŜna podzielić na: miary zmien-
ności, kwantyle rozkładu i wartość dystrybuanty rozkładu.  

Miary zmienności to klasyczna i najstarsza grupa miar ryzyka. Ich idea 
wynika z faktu, Ŝe im większa zmienność i większe odchylenia, tym większe 
ryzyko uzyskania stopy zwrotu odmiennej od oczekiwanej. Najbardziej znaną 
miarą jest odchylenie standardowe stopy zwrotu (standard deviation of returns), 
wyraŜone wzorem18: 

 [ ]∑
=

−=

m

i

i
σ

1

2
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gdzie: 
 σ –  odchylenie standardowe stopy zwrotu, 

 pi –  prawdopodobieństwo zajścia, 

 ri –  faktyczna stopa zwrotu, 

 E(r) –  oczekiwana stopa zwrotu. 

 
Ryzyko wyraŜone za pomocą odchylenia standardowego moŜna obliczyć nie 

tylko za pomocą prawdopodobieństwa i oczekiwanej stopy zwrotu, ale równieŜ 
bazując na danych historycznych, czyli zmienności stóp zwrotu zaobserwowanych 
w przeszłości.  

Drugą grupą miar ryzyka są kwantyle rozkładu stopy zwrotu, której podsta-
wową miarą z tej grupy jest poziom bezpieczeństwa (safety level), określony 
wzorem19: 

 P(r ≤ rb) = α (2) 

gdzie: 
P –  prawdopodobieństwo, 

r  –  stopa zwrotu, 

rb  –  poziom bezpieczeństwa, 

α  –  liczba bliska 0, np. 0,05. 
 

Poziom bezpieczeństwa jest kwantylem stopy zwrotu i jest on określony  
w taki sposób, Ŝe prawdopodobieństwo, iŜ stopa zwrotu będzie co najwyŜej równa 
poziomowi bezpieczeństwa jest niewielkie. Natomiast ryzyko jest tym mniejsze, 
im wyŜszy jest poziom bezpieczeństwa. 

Trzecia grupa miar ryzyka wynikających z rozkładu stopy zwrotu to miary 
oparte na funkcji dystrybuanty. Najprostszym przykładem jest prawdopodobieństwo 
                                                      
17 K. Jajuga, Elementy nauki o finansach, s. 140. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem, s. 141. 
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nieosiągnięcia stopy zwrotu (inaczej poziomu aspiracji). MoŜna je wyrazić za 
pomocą wzoru20: 

 P (r < rα) = α (3) 

Ryzyko wyraŜone za pomocą tego wzoru oznacza prawdopodobieństwo, Ŝe 
stopa zwrotu spadnie poniŜej oczekiwanej wielkości. Ryzyko natomiast jest tym 
mniejsze, im mniejsze jest to prawdopodobieństwo.  

Przedstawione miary ryzyka są oparte na rozkładzie stopy zwrotu, czyli 
efektach działania ryzyka. Nie wyjaśniają one, jakie czynniki odpowiadają za 
wzrost ryzyka. Miarami takimi są miary wraŜliwości, które odzwierciedlają wpływ 
niektórych czynników ryzyka na wartość lub stopę zwrotu. Podstawową miarą 
wraŜliwości jest model: 

 P = g(X1, X2, …, Xm, ε) (4) 

gdzie: 
 P –  wartość (lub stopa dochodu), 

 X1, X2, …, Xm –  czynniki ryzyka, 

 ε  –  składnik losowy. 

Miarą wraŜliwości jest pochodna cząstkowa funkcji g względem jednego 
czynnika ryzyka: 

 
iX

P

∂

∂
 (5) 

Informuje ona, o ile zmieni się wartość, gdy dany czynnik ryzyka wzrośnie  
o jednostkę, przy załoŜeniu, Ŝe pozostałe czynniki ryzyka nie zmienią się. A im 
wyŜsza wartość bezwzględna miary wraŜliwości, tym większe ryzyko.  

Ponadto zarówno w rozwaŜaniach teoretycznych, jak i praktycznych wyko-
rzystuje się dwa podstawowe modele słuŜące do wyznaczania miar wraŜliwości: 
• model Sharpe’a – model jednowskaźnikowy, który przedstawia zaleŜność stopy 

zwrotu akcji (która jest zmienną ryzyka) od stopy zwrotu wskaźnika rynku  
(za którą przyjmuje się najczęściej indeks giełdowy), która jest tutaj czynnikiem 
ryzyka. Model jest wyraŜony wzorem21: 

  R = α + β × RM + ε  (6) 

gdzie: 
 R  – 

 
stopa zwrotu akcji spółki, 

 α  – 
 
wyraz wolny, 

 β  – 
 
tak zwany współczynnik beta, 

 RM  – 
 
stopa zwrotu wskaźnika rynku, 

 ε   – 
 
składnik losowy. 

                                                      
20 Ibidem, s.141-142. 
21 Zarządzanie ryzykiem, s. 109-110. 
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Model Sharpe’a uwzględnia jedynie tę część ryzyka cen akcji, która wynika  
z ryzyka rynku akcji odzwierciedlanego przez zmiany stopy zwrotu z indeksu 
giełdowego (wskaźnika rynku), czyli przez tak zwane ryzyko systematyczne. 
Oprócz ryzyka systematycznego występuje ryzyko niesystematyczne odzwier-
ciedlające zmiany stopy zwrotu cen akcji, wynikające z sytuacji w danej spółce, 
• model wywodzący się z tak zwanej teorii wyceny arbitraŜowej (APT, Arbitrage 

Pricing Theory) – jest uogólnieniem modelu jednowskaźnikowego wyraŜonego 
wzorem22:  

 R = α + β1F1 + β2F2 + … + βmFm + ε (7) 

gdzie: 
 F1,2,..m – czynniki ryzyka. 

W związku z tym, Ŝe model ten jest liniowy, to miary wraŜliwości (współ-
czynniki beta modelu APT) są jednocześnie pochodnymi cząstkowymi względem 
kolejnych czynników ryzyka. KaŜdy z tych współczynników (w przybliŜeniu) 
określa, jak zmieni się stopa zwrotu akcji, gdy wartość danego czynnika zmieni się 
o jednostkę, a wartości pozostałych czynników nie zmienią się. Oba te modele miar 
wraŜliwości znajdują zastosowanie zarówno w stosunku do analizy ryzyka 
pojedynczych akcji, jak i do analizy ryzyka portfela akcji. 

W najogólniejszym ujęciu ryzyko rynku akcji stanowi swoistą dualność pole-
gająca na połączeniu zagroŜenia oraz korzyści23. Rządzą nim dwie podstawowe 
zasady (ceteris paribus): 
• im wyŜsze ryzyko, tym wyŜsza stopa dochodu, 
• im niŜsza płynność, tym wyŜsza stopa dochodu. 

Syntetycznie ryzyko rynku akcji rozpatruje się z punktu widzenia ryzyka 
rynkowego wyraŜonego jako ryzyko cen akcji. Natomiast inne rodzaje ryzyka 
znajdują swoje odzwierciedlenie w cenach akcji, a to oznacza, Ŝe powinno rozpa-
trywać się wyłącznie ryzyko rynkowe. Przy tym załoŜeniu moŜna powiedzieć, Ŝe 
rynek akcji jest rynkiem efektywnym. Przy czym za rynek efektywny uwaŜa się 
taki rynek, na którym ceny papierów wartościowych odzwierciedlają wszystkie 
dostępne informacje na ich temat. Natomiast występujące anomalie wynikające  
z duŜej zmienności cen akcji nie są traktowane jako dostateczne dowody na brak 
efektywności rynku24. 
 

                                                      
22 Ibidem, s. 110. 
23 A. Damodaran, op. cit., s. 35. 
24 M. Kalinowski, Dojrzałość rynku akcji. Istota, determinanty, pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 33. 
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3. Umiędzynarodowienie Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie – nowe ryzyka rynku akcji 
 
 

Od początku swego istnienia GPW w Warszawie rozwijała się w sposób dy-
namiczny, w efekcie czego stała się liderem wśród funkcjonujących giełd w rejonie 
Europy Środkowo-Wschodniej. Na jej rozwój wpływ miały między innymi dyrek-
tywa UE dotycząca swobody przepływu kapitału25 oraz przekonanie emitentów, Ŝe 
na polskiej giełdzie znajdą się chętni na zakup ich akcji. Pierwszą zagraniczną 
spółką notowaną na GPW w Warszawie był Bank Austria Creditanstalt AG, który 
przetarł szlaki dla innych zagranicznych spółek. Pierwsze notowanie akcji miało 
miejsce na sesji giełdowej 14 października 2003 roku. Pozytywnym akcentem jest 
pojawienie się na GPW w Warszawie 9 października 2013 roku pierwszej chińskiej 
spółki Peixin zajmującej się produkcją maszyn wytwarzających artykuły higie-
niczne codziennego uŜytku26. 

W początkowej fazie rozwoju polskiego rynku kapitałowego (GPW w War-
szawie) rynek akcji charakteryzował się kilkoma charakterystycznymi rodzajami 
ryzyka: 
• ryzykiem płynności, czyli moŜliwością zamiany aktywów na gotówkę w krót-

kim czasie po spodziewanej cenie, 
• ryzykiem rynkowym wynikającym ze zmienności nastrojów, a w konsekwencji 

cen akcji, których notowania na jednolitym rynku akcji powodowały, Ŝe ceny 
akcji zmieniały się w skrajnych przedziałach zmienności ± 10%,  

• ryzykiem inflacji, które moŜe oznaczać, Ŝe uzyskany dochód/strata znacznie 
uszczupli wartość realną posiadanego portfela akcji, 

• ryzykiem bankructwa emitenta – ogłoszenie bankructwa ma istotny wpływ na 
wartość posiadanych papierów wartościowych emitenta, 

• ryzykiem wykupu akcji i wycofania ich z publicznego obrotu, które wiąŜe się  
z moŜliwością utraty części zainwestowanego kapitału [przykładowo seria D 
akcji Elsar Oils SA sprzedawana (po splicie akcji 1:10) po 13 zł za jedną akcję, 
a skupione w wezwaniu po 6,5 zł27],  

• ryzykiem spowodowanym zmianami regulacji prawnych (np. wprowadzenie 
podatku dochodowego od dochodów kapitałowych, trybu i sposobu ogłaszania 
wezwań na sprzedaŜ lub zamianę akcji, inne). 

                                                      
25 Mówią o tym art. 63-66 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) uzupełnionego o art. 
75 i 215 (TFUE) w odniesieniu do sankcji. Pełną swobodę zawierania transakcji kapitałowych 
wprowadzono dyrektywą Rady Europejskiej 88/361/EWG z 24 czerwca 1988 roku, a następnie 
zapisano w Traktacie z Maastricht. http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/displayFtu. 
html?ftuId=FTU_3.1.6.html [dostęp: 07.03.2014]. 
26 Dom Maklerski ING Securities S.A., http://serwis.ingsecurities.pl/296819267.xml# [dostęp: 07.03. 
2014].  
27 Ostatnie notowanie akcji spółki Elstar Oils SA miało miejsce 9 marca 2012 roku, http://www. 
gpw.pl [dostęp: 13.03.2014]. 
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Po ponad 20 latach funkcjonowania GPW w Warszawie sytuacja ulega zmia-
nie, ryzyka juŜ istniejące dalej istnieją, chociaŜ w zaleŜności do papierów wartoś-
ciowych ryzyko płynności występuje z róŜnym nasileniem, a większość akcji jest 
notowana w systemie notowań ciągłych. Widełki cenowe akcji w trakcie sesji gieł-
dowej mogą podlegać rozszerzeniu. Regulacje prawne i system prawny w Polsce są 
unormowane i stabilne. Spółka prowadząca giełdę w wyniku przekształceń 
własnościowych została częściowo sprywatyzowana. Obecnie jest notowana na 
giełdzie, a jej dominującym udziałowcem jest Skarb Państwa. 

Rosnąca liczba emitentów moŜe wpływać na poziom ryzyka napływu krótko-
terminowego kapitału spekulacyjnego. Napływ krótkoterminowego kapitału moŜe 
destabilizować rynek i przyczyniać się do nieracjonalnych zmian kursów akcji. 
Historia i bieŜące doświadczenia dowodzą, Ŝe w tradycyjnym handlu towarami 
następuje dostosowanie cen i rynek osiąga równowagę, natomiast globalny rynek 
finansowy jest labilny i reaguje w sposób trudny do przewidzenia28. 

Pojawienie się na giełdzie papierów wartościowych emitentów zagranicznych 
przyczyniło się do pojawienia się nowego rodzaju ryzyka, którego wcześniej nikt 
nie identyfikował. Wynikło ono z odmienności i zmian regulacji prawnych kraju 
macierzystego emitentów notowanych na GPW w Warszawie. Skutki tego ryzyka 
odczuli juŜ akcjonariusze dwóch nienotowanych na GPW spółek: Central European 
Distribution Corporation oraz akcji słoweńskiej spółki Nova Kreditna Banka 
Maribor D.D. 

Zaistnienie takiej sytuacji skłania do ponownej analizy etapów zarządzania 
ryzykiem, a w tym przypadku portfelem akcji (bez względu na to, czy portfel ten 
jest zdywersyfikowany, czy składa się z akcji jednego emitenta). W zarządzaniu 
ryzykiem moŜna wydzielić cztery etapy: 
• identyfikację ryzyka – czyli określenie rodzajów ryzyka, na które naraŜony jest 

inwestor, 
• pomiar ryzyka – w postaci liczbowej lub gdy nie jest to moŜliwe w innych 

kategoriach (np. ryzyko niskie, średnie, wysokie), 
• sterowanie ryzykiem – dostosowanie poziomu ryzyka do wartości akcepto-

walnej określonej we własnej strategii, 
• monitorowanie i kontrola ryzyka – które jest stałym procesem, a nie jednora-

zowym działaniem wymagającym stałego monitorowania i kontrolowania. 

Jeśli bazuje się na tych etapach, zarządzanie ryzykiem powinno być przewidy-
walne, a sam proces monitoringu i kontroli powinien zadziałać w odpowiednim 
momencie i umoŜliwić wyjście z inwestycji obarczonej większym niŜ dopusz-
czalny przez inwestora poziomem ryzyka. Okazuje się, Ŝe nie jest to moŜliwe  
i w pewnych okolicznościach moŜna stać się ofiarą zmian legislacyjnych w kraju 
macierzystym emitenta, których nie moŜna było wcześniej przewidzieć. Wszyscy 
zagraniczni emitenci, wprowadzając akcje spółki na GPW w Warszawie, są zobo-
wiązani w  przypadku krajów  UE  (zgodnie  z  jednolitym paszportem europejskim)  

                                                      
28 T.T. Kaczmarek, op. cit., s. 230. 
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i spoza Unii poprzez specjalnie utworzone spółki (specjalnego przeznaczenia29) 
przestrzegać zasad i przepisów obowiązujących na rynku papierów wartościowych 
w Polsce w takim samym zakresie jak emitenci z Polski. Obowiązek informacyjny 
jednak nie dotyczy zmian uwarunkowań prawnych dokonujących się w kraju macie-
rzystym emitenta. A to oznacza, Ŝe inwestując w papiery wartościowe emitentów 
zagranicznych, naleŜy zgodnie z zaleceniami GPW w Warszawie30 uwzględnić 
inne nieprzewidywalne zdarzenie. Problemem moŜe być jednak oszacowanie, 
zmierzenie lub określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń, które mogą 
przyczynić się do całkowitej utraty zainwestowanych środków pienięŜnych w akcje 
danego emitenta. 

Dlatego teŜ w procesie zarządzania ryzykiem na rynku akcji naleŜy uwzględ-
niać ryzyka niemierzalne oraz niemoŜliwe do przewidzenia, a związane z nabywa-
niem akcji emitentów posiadających siedzibę poza granicami Polski. To podejście 
moŜe wydać się abstrakcyjne, ale jak dowodzi praktyka, ostroŜność i zamknięcie 
inwestycji ze stratą moŜe uchronić inwestorów przed całkowitą utratą zainwesto-
wanych środków finansowych. 

Kierunek, w jakim zmierza GPW w Warszawie, moŜe w kolejnych latach 
przyczynić się do zwiększenia udziału emitentów zagranicznych w ogólnej liczbie 
spółek notowanych na głównym parkiecie giełdy31. Oznacza to, Ŝe inwestorzy  
z większą uwagą powinni przyglądać się notowanym spółkom. Mogą one bowiem 
pochodzić z róŜnych krajów (tab. 1), a to oznacza, Ŝe będą skazane na ryzyko kraju 
emitenta, które moŜe negatywnie odbić się na wartości portfeli inwestorów 
(przykładem z ostatnich tygodni jest Ukraina – wydarzenia z pierwszego kwartału 
2014 roku).  

Pod pojęciem ryzyka kraju (nazywanego równieŜ ryzykiem siły wyŜszej) 
naleŜy rozumieć brak moŜliwości zrealizowania przez kontrahenta zagranicznego 
podjętego zobowiązania z powodów takich, jak: wojna, przewrót polityczny, kata-
strofa, klęska Ŝywiołowa, afery gospodarcze lub polityczne32, tym samym egzys-
tencja tych podmiotów moŜe ulec pogorszeniu, a nawet likwidacji.  

Na koniec lutego 2014 roku na GPW w Warszawie notowane były akcje 46 
emitentów pochodzących głównie z krajów UE, wschodnich sąsiadów Polski oraz 
z Kanady. Na szczególną uwagę z punktu widzenia ryzyka zasługiwać powinni 
emitenci rejestrujący akcje w spółkach celowych w krajach uznanych za raje 
podatkowe (np. Cypr, Luksemburg, Łotwa).  

                                                      
29 Do tych spółek wnoszone są wszystkie akcje mające być przedmiotem obrotu na warszawskiej 
giełdzie. Z powodu dogodnego systemu prawno-podatkowego spółki takie są często tworzone  
w Luksemburgu (ukraińska spółka Kernel), na Cyprze (białoruski Asbis) i w Holandii (ukraińska 
Astarta). Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej, praca zbiorowa ekspertów 
BDO, Difin, Warszawa 2008, s. 509. 
30 http://www.gpw.pl [dostęp: 07.03.2014]. 
31 Obecnie udział spółek zagranicznych wynosi 10,2% wszystkich spółek notowanych na głównym 
parkiecie. 
32 B.R. Kuc, Kontroling dla menadŜerów, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011, s. 374-376. 
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Tabela 1. Emitenci zagraniczni notowani 
na głównym parkiecie GPW w Warszawie 

Kraj pochodzenia Liczba spółek 

Austria 2 

Bułgaria 2 

Cypr 3 

Chiny 1 

Estonia 2 

Francja 1 

Guernsey 1 

Holandia 8 

Kanada 1 

Litwa 4 

Luksemburg 9 

Niemcy 1 

Republika Czeska 1 

Słowacja 2 

Słowenia 2 

Szwecja 1 

Węgry 2 

Wielka Brytania 2 

Włochy 1 

Razem: 46 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www. 
gpw.pl [dostęp: 05.03.2014]. 

 
Nowym zagroŜeniem, które stało się faktem zapisanym w historii polskiego 

rynku kapitałowego, jest ryzyko anulowania akcji spółki emitenta zagranicznego. 
W polskim prawodawstwie nie występuje pojęcie „anulowania akcji”. Jest to poję-
cie nowe, utoŜsamiane w Polsce z umorzeniem akcji, chociaŜ nie jest ono równo-
waŜne. Anulowanie (łac. annullo – unicestwienie) oznacza uznawanie czegoś za 
niewaŜne, uniewaŜnienie, odwoływanie, kasowanie, znoszenie33.  

Polski Kodeks spółek handlowych (KSH)34 porusza jedynie problematykę 
umorzenia akcji. Informacje ogólne zawarte zostały w artykułach 359-360 KSH 
oraz znacznie rozbudowane w art. 363-364 KSH. W polskim prawodawstwie celem 
umorzenia akcji jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego do zmniejszonej 
wartości majątku spółki spowodowanego stratą bilansową, na którą nie ma po-
krycia w kapitałach rezerwowych, czy zapobieŜenie przejścia akcji w ręce niepo-
Ŝądanych osób lub wykluczenie akcjonariusza, który narusza interes spółki lub 
znajduje się w sytuacji uznawanej za niekorzystną dla interesów spółki bądź 
akcjonariuszy (np. w przypadku upadłości akcjonariusza).  

                                                      
33 E. Sobol, Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 63. 
34 Ustawa z dnia 15 dnia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. 
zm). 
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Umorzenie akcji moŜe być przeprowadzone, pod warunkiem Ŝe status spółki 
dopuszcza takie umorzenie. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza  
w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody akcjo-
nariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne wymaga uchwały wal-
nego zgromadzenia i nie moŜe być dokonane częściej niŜ raz w roku obrotowym 
(art. 359 KSH). A to oznacza, Ŝe muszą wystąpić konkretne przesłanki do 
umorzenia akcji, ale nie do unicestwienia, co jest najbardziej drastyczną formą 
wykluczenia właściciela spółki z prawa do dysponowania swoją (w zaleŜności od 
liczby akcji lub wielkości udziałów) własnością. Ponadto KSH wyróŜnia umorze-
nie automatyczne i ustawowe35.  

W historii GPW w Warszawie wystąpiły dwa przypadki anulowania akcji 
spółki. Pierwszy miał miejsce w czerwcu 2013 roku, kiedy to z rachunków inwes-
torów giełdowych zniknęły akcje zarejestrowanego w Stanach Zjednoczonych pro-
ducenta alkoholi Central European Distribution Corporation (CEDC)36. W drugim 
przypadku pokrzywdzeni zostali mniejszościowi akcjonariusze drugiej co do wiel-
kości słoweńskiej Grupy Bankowej Nowa KBM. Świadczy ona usługi w obszarze 
bankowości detalicznej i korporacyjnej. Zajmuje się leasingiem, zarządzaniem 
funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi oraz w ograniczonym zakresie ubez-
pieczeniami Ŝyciowymi i innymi produktami ubezpieczeniowymi. Na polskim 
rynku kapitałowym pojawiła się wiosną 2011 roku. Wcześniej akcje spółki noto-
wane były na giełdzie w Lublanie. Nową emisję akcji przeprowadzono z sukcesem 
na rynku rodzimym (w Lublanie) oraz na GPW w Warszawie. Łącznie sprzedano 
13,04 mln akcji po cenie emisyjnej 8 EUR (31,78 zł). Z całej emisji Polscy 
inwestorzy nabyli 59 454 akcji37. Akcje zadebiutowały 11 maja 2011 roku z ceną 
32,21 zł. 

Od początku akcje słoweńskiej grupy bankowej nie wzbudziły zaufania pols-
kich inwestorów, a ponadto mała płynność i słabe wyniki finansowe emitenta 
określiły tylko jeden trend notowanych akcji – trend spadkowy (rys. 1). W dniu 
ostatniego notowania wartość ich w stosunku do ceny sprzedaŜy obniŜyła się  
o 98%. Ostatnie notowanie akcji na GPW w Warszawie miało miejsce 2 grudnia 
2013 roku. Kurs zamknięcia wyniósł 0,71 zł przy wartości nominalnej wynoszącej 
1,04 zł. Od następnego dnia obrót papierami wartościowymi tego emitenta został 
zawieszony. 

                                                      
35 Szerszej w KSH. 
36 Borykający się z potęŜnymi problemami finansowymi producent popularnej śubrówki złoŜył 
wniosek o upadłość w amerykańskim sądzie, następnie firma została zrestrukturyzowana, a w planie 
jej reorganizacji znalazł się miedzy innymi zapis o anulowaniu dotychczasowych akcji. Na taki 
zabieg zezwala prawo amerykańskiego stanu Delaware, któremu podlega spółka. Dnia 13 maja 2013 
roku Sąd Upadłościowy dla Delaware zatwierdził plan reorganizacji. W następstwie zmian właści-
cielem CEDC został poprzez Roust Trading Ltd. rosyjski oligarcha Roustam Tariko, http://www. 
prawainwestora.pl/2013/05/24/ostatnie-formalnosci-do-anulowania-akcji-cedc/ [dostęp:15.03.2014]. 
37 http://www.pierwotny.pl/emisje/nova-kbm/nova-kbm-na-warszawskiej-gieldzie-11-maja.html [dostęp: 
12.03.2014]. 
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Rys. 1. Notowanie giełdowe akcji Nowa KBM od dnia debiutu do dnia zawieszenia obrotu 

Źródło: http://www.bankier.pl [dostęp: 12.03.2014]. 

 
Mimo iŜ problemy finansowe emitenta znane były od wielu miesięcy, nikt nie 

spodziewał się tak drastycznego końca inwestycji w te papiery wartościowe. 
Wiosną 2013 roku zarząd słoweńskiego banku przedstawił Komisji Europejskiej 
plan restrukturyzacji Nowa KBM, który zakładał zwiększenie kapitałów własnych 
oraz transfer złych długów do specjalnie utworzonego „banku złych długów”38. 
Plan restrukturyzacji konsekwentnie realizowano, a jego finałem była decyzja Banku 
Słowenii z 18 grudnia 2013 roku o wygaszeniu zobowiązań Nowa KBM z akcji  
i niektórych instrumentów finansowych zaliczanych do kapitałów własnych.  
W efekcie obniŜono kapitał banku do zera, a następnie podniesiono go do 150 mln 
EUR w drodze emisji nowych akcji objętych przez Republikę Słowenii39. Dotych-
czasowe akcje zostały anulowane – przestały istnieć. Konsekwencją tych działań 
było wykluczenie akcji banku z obrotu na giełdzie w Lublanie i w Warszawie.  

Anulowanie akcji bez wypłaty odszodowania dotychczasowym akcjonariu-
szon stało się moŜliwe przez zmianę prawa słoweńskiego w grudniu 2013 roku, to 
jest na kilka dni przed wydaniem decyzji w sprawie Nowa KBM. Działania Banku 
Słowenii były poprzedzone konsultacjami z instytucjami unijnymi, w tym z Euro-
pejskim Bankiem Centralnym (ECB, European Central Bank), a zastosowane me-
chanizmy zbieŜne z unijnymi propozycjami działań naprawczych oraz restruktu-
ryzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych40.  

                                                      
38 Uzdrowienie mało nastąpić zgodnie ze schematem znanego z amerykańskiego programu wsparcia 
instytucji finansowych Troubled Asset Relief Program (TARP). 
39 http://www.prawainwestora.pl/tag/anulowanie-akcji/ [dostęp: 12.03.2014]. 
40 Ibidem. 
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Największe kotrowersje wzbudza jednak fakt, Ŝe w ciągu jednego dnia  
(6 stycznia 2014 roku) posiadane akcje spółki Nowa KBM (na wniosek odpowied-
nika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Słowenii) zostały usunięte 
z rachunków inwestycyjnych polskich inwestorów bez wypłaty Ŝadnej rekompen-
saty. Akcje Grupy Nowa KBM zostały znacjonalizowane.  

Zaistniała sytuacja spowodowała, Ŝe drobni akcjonariusze mogą dochodzić 
swoich roszczeń tylko przed sądem w kraju macierzystym emitenta, to jest w Sło-
wenii, a takŜe muszą udowodnić, Ŝe zgodnie z art. 350a znowelizowanego Prawa 
bankowego Republiki Słowenii w wyniku decyzji Banku Słowenii zastosowane 
środki nadzwyczajne naruszyły ich prawa, jeśli udowodnią, Ŝe szkoda, która po-
wstała w wyniku zastosowania środków nadzwyczajnych, jest większa niŜ w przy-
padku, gdyby środki nadzwyczajne nie zostały podjęte41. 

Te dwa czarne scenariusze zaistniałe w polskiej rzeczywistości są przestrogą 
dla polskich inwestorów. Świadomość, Ŝe wszelkie spory lub roszczenia odszko-
dowawcze wobec emitentów moŜna kierować tylko do sądów krajów macierzys-
tych emitenta zmuszą ich akcjonariuszy do wnikliwego analizowania prospektów 
emisyjnych oraz skłonią do śledzenia zmian prawodawstwa kraju macierzystego 
emitenta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami emitenci zagraniczni notowani  
na GPW w Warszawie nadzorczo podlegają polskim odpowiednikom Komisji 
Nadzoru Finansowego. Są oni zobligowani do przesyłania raportów bieŜących  
i okresowych w zakresie uzgodnionym z instytucją nadzorczą kraju emitenta. 
Polscy inwestorzy muszą być świadomi, Ŝe w krajowych systemach prawnych 
mogą wystąpić róŜnice nie tylko w zakresie regulacji korporacyjnych bądź prze-
pisów podatkowych, lecz równieŜ w zakresie na przykład postępowania upadłoś-
ciowego, naprawczego lub likwidacyjnego, jak teŜ innych postępowań o podob-
nym charakterze. Przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji emitenta zagranicznego 
inwestorzy powinni poprzedzić swoją decyzję analizą dokumentów informacyj-
nych emitenta, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk wynikających z odmien-
ności prawnych i organizacyjnych obowiązujących w państwie siedziby lub 
państwie rejestracji danego podmiotu. JeŜeli sytuacja tego wymaga, rekomenduje 
się takŜe konsultację z doradcą prawnym lub doradcą inwestycyjnym42. 

Zdarzenia zaistniałe na polskim rynku papierów wartościowych pokazują, Ŝe 
na rynku pojawiają się nowe zagroŜenia i ryzyka, których identyfikacja dla wielu 
inwestorów moŜe być w duŜym stopniu utrudniona. Pokazują równieŜ, Ŝe współ-
czesne rynki akcji wymagają od inwestorów większej wiedzy i abstrakcyjnego 
myślenia, co w przyszłości moŜe przyczynić się do tego, Ŝe z rynku zostaną wyeli-
minowani przypadkowi inwestorzy liczący na łatwy i szybki zarobek. Dlatego 
chcąc zminimalizować negatywne skutki ryzyka rynku finansowego, a w szcze-
gólności rynku akcji, warto przeprowadzić szczegółową analizę pod względem:  
• czasu trwania inwestycji,  
• kwoty kapitału, jaką jest się w stanie przeznaczyć na inwestycje obarczone 

wysokim poziomem ryzyka (licząc się z moŜliwością jej utraty).  
                                                      
41 http://www.finanse.pl [dostęp: 12.03.2014]. 
42 http://www.gpw.pl/spolki_zagraniczne_disclaimer [dostęp: 15.03.2014].  
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Warto przypomnieć, Ŝe wraz z rosnącym ryzykiem rośnie nie tylko oczeki-
wana stopa zwrotu, ale rośnie ryzyko utraty części lub całości zainwestowanego 
kapitału. Zatem wskazane jest zbudowanie takiej strategii inwestycyjnej, która 
zapewni inwestorowi nie tylko ochronę zainwestowanego kapitału, ale teŜ wzrost 
wartości portfela inwestycyjnego, a w najbardziej pesymistycznym scenariuszu 
zminimalizuje ryzyko poniesienia straty. Tak zbudowany portfel inwestycyjny 
powinien składać się z instrumentów finansowych obarczonych róŜnym poziomem 
ryzyka według zasady, Ŝe im większy poziom ryzyka, tym mniejszy powinien być 
udział danego instrumentu w posiadanym portfelu, chyba Ŝe inwestując, zakłada 
się agresywną politykę inwestowania, licząc na wysokie zyski i godząc się  
z prawdopodobieństwem poniesienia straty. Jest to o tyle waŜne, Ŝe pojawiające się 
nowe ryzyka nie zawsze są mierzalne, a co za tym idzie są trudne do oszacowania 
lub przewidzenia. 
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NEW  RISKS  ON  THE  STOCK  EXCHANGE  MARKET 

 
 
Abstract: An inherent element of investment on the stock market is risk, whose broad spectrum was 

presented in detail by Peter L. Bernstein. Stock exchanges present to the investors not only risks but 

also chances to increase the invested capital. For the issuer, it is an important source of capital for 

further development. Science, logic and the current regulations imply that investment in listed 

securities is burdened with risks which are identifiable and foreseeable. Each issuer whose securities 

are admitted for public trading is obliged to inform the former and potential buyers about the 

probability of those risks occurring. The publication attempts to prove that in a regulated and 

competitive market economy new risks may occur which result in the loss of not only of a part but 

also of the whole of the invested capital. 
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ANALIZA  MOśLIWOŚCI  I  ZAKRESU 
WYKORZYSTANIA  METOD  WIZUALNEJ  ANALIZY 
DANYCH  WIELOWYMIAROWYCH  W  SYSTEMIE 

INFORMACJI  PRZESTRZENNEJ  TAGIS 

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących moŜliwości wykorzystania narzędzi systemów 

GIS pozwalających na przeprowadzanie analiz sąsiedztwa i rozkładu wartości danych geograficznych 

w celu przetwarzania danych czasoprzestrzennych. W trakcie badań przeprowadzonych przez firmę 

OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu przeanalizowano zestaw dobrze znanych rodzajów metod analiz 

przestrzennych, takich jak autokorelacja, regresja, interakcja czy interpolacja. Badaniami objęto 

jedynie najpopularniejsze z nich oraz omówiono ich przydatność w zastosowaniu do danych o charak-

terze czasowym. 

 
 

 

Wprowadzenie 

 

 

Systemy informacji przestrzennej oferują wiele gotowych narzędzi pozwalają-

cych na przeprowadzanie analiz sąsiedztwa i rozkładu wartości danych geograficz-

nych oraz powiązanych z nimi atrybutów nieprzestrzennych. Firma OPEGIEKA 

Sp. z o.o., posiadająca status jednostki naukowej, podjęła się realizacji projektu 

badawczo-rozwojowego w celu stworzenia prototypu innowacyjnego wielowymia-

rowego systemu informacji przestrzennej, któremu nadano roboczą nazwę TAGIS. 

Jednym z załoŜeń systemu było przeprowadzanie analiz wspomagających proces 

podejmowania decyzji. Aby wybrać optymalne rozwiązania do zastosowania w inno-

wacyjnym systemie TAGIS, konieczne jest przeprowadzenie analizy istniejących 

rozwiązań pod kątem moŜliwości ich wykorzystania do przetwarzania danych 

czasoprzestrzennych. W trakcie badań przeanalizowano takie rodzaje analiz prze-

strzennych, jak: autokorelacja, regresja, interakcja czy interpolacja, a dla kaŜdej  

z nich najpopularniejsze metody oraz omówiono ich przydatność w zastosowaniu 

do danych o charakterze czasowym. Dla jednej z powyŜszych analiz – interpolacji 

– zaprezentowano osiągnięte wyniki implementacji w systemie TAGIS. 
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1. Przedmiot badań – metody analizy przestrzennej 
 

 

Przeprowadzone badania dotyczyły najpopularniejszych metod analiz przes-

trzennych. W literaturze wyróŜnia się cztery podstawowe metody analizy przes-

trzennej – autokorelację, regresję, interakcję i interpolację. KaŜda z tych grup 

obejmuje wiele metod przetwarzania danych. W trakcie badań dokonano przeglądu 

najpopularniejszych algorytmów analiz w kaŜdej z wymienionych grup. 

 
 

1.1. Autokorelacja 

 
Autokorelacja jest często spotykanym zjawiskiem zachodzącym w procesach 

fizycznych. W sensie matematycznym autokorelacja opisuje, w jakim stopniu dany 

wyraz w szeregu czasowym zaleŜy od wyrazów poprzednich. Innymi słowy,  

z autokorelacją mamy do czynienia, gdy kolejne obserwowane wartości danej 

zmiennej są zaleŜne od poprzednio zaobserwowanych. W sensie geograficznym 

mówi się o autokorelacji przestrzennej. 

Przestrzenna autokorelacja opisuje, w jakim stopniu kilka obserwacji tego 

samego zjawiska w róŜnych miejscach (najczęściej w podobnym czasie) zaleŜy od 

siebie nawzajem. Do przestrzennej autokorelacji odnosi się tak zwane pierwsze 

prawo geografii, sformułowane przez Waldo Toblera: „Everything is related to 

everything else, but near things are more related than distant things”
 1

 (Wszystko 

jest powiązane ze sobą, ale bliŜsze obiekty są bardziej zaleŜne od siebie niŜ 

odległość). 

Do najpopularniejszych metod obliczania przestrzennej autokorelacji wektora 

zjawisk fizycznych naleŜą miary statystyczne, takie jak: 
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gdzie N reprezentuje liczbę przestrzennych jednostek indeksowanych przez  

i oraz j, X jest badaną zmienną, X reprezentuje średnią wartość zmiennej X,  

wij reprezentuje macierz wag przestrzennych, I moŜe przyjmować wartości  

z zakresu (−1;1), gdzie –1 oznacza idealne rozproszenie, +1 doskonałą kore-

lację, zaś wartość zerowa oznacza układ losowy. 

                                                      
1 W. Tobler, A computer movie simulating urban growth in the Detroit Region, „Economic 

Geography” 1970, vol. 46, s. 234-240. 
2 P.A.P. Moran, Notes on continuous stochastic phenomena, „Biometrika” 1950, vol. 37, s. 17-23.  
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Rozproszone Zgrupowane  

Rys. 1. MoŜliwe wartości autokorelacji, od idealnego rozproszenia do doskonałej korelacji 
Źródło: ESRI Developer Network, 2013. „Spatial Autocorrelation”, 

http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/net/shared/geoprocessing/spatial_statistics_tools/spatial_autocorrelation_morans
_i_spatial_statistics_.htm [dostęp: 03.02.2014]. 

 

• C Geary’ego
3
: 

 
( ) ( )

( )∑

∑∑

−

−−

2
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XXW

XXwN
=C

i

jiij
 (2) 

gdzie N oznacza liczbę pól indeksowanych przez i oraz j, X jest badaną 

zmienną, X reprezentuje średnią wartość zmiennej X, wij reprezentuje macierz 

wag przestrzennych, W oznacza sumę wartości wij, C moŜe przyjmować 

wartości z zakresu (0;2), gdzie 0 oznacza idealne rozproszenie, 2 doskonałą 

korelację, zaś 1 oznacza układ losowy. 

 

W porównaniu do I, C w lepszym stopniu odwzorowuje lokalną autokorelację, 

podczas gdy I jest lepszym miernikiem globalnej autokorelacji. 

Algorytmy przestrzennej autokorelacji bardzo dobrze nadają się do celów 

analizy rozkładu danych geograficznych, co przedstawił między innymi zespół 

Wesley’a na przykładzie badania śmiertelności w róŜnych stanach Stanów Zjedno-

czonych na przestrzeni 30 lat za pomocą I Morana z macierzą przyległości 

pierwszego stopnia
4
. Badania te wykazały pozytywną korelację zarówno lokalizacji 

stanów o niskiej śmiertelności, jak i tych, w których wartość śmiertelności była 

powyŜej średniej. 

 

Interpretacja zjawisk czasowych za pomocą autokorelacji 

 

Autokorelacja przestrzenna opisuje, w jakim stopniu kilka obserwacji tego 

samego zjawiska w róŜnych miejscach zaleŜy od siebie nawzajem. PoniewaŜ  

w celu zaobserwowania korelacji najczęściej konieczne jest wykonanie serii 

obserwacji, miary autokorelacji w naturalny sposób stosować moŜna do analizy 

                                                      
3 R.C. Geary, The contiguity ratio and statistical mapping, „The Incorporated Statistician” 1954,  

s. 115-145. 
4 J.L. Wesley, R.E. Cossman, J.S. Cossman, C. Campbell, T. Blanchard, A brief visual primer for the 

mapping of mortality trend data, „International Journal of Health Geographics” 2004, vol. 3, no. 1. 
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danych zmiennych w czasie. W kontekście systemu TAGIS miary autokorelacji 

mogą być wykorzystane do analizy przestrzennego rozkładu korelacji wartości 

wybranego atrybutu obiektów przestrzennych w wybranym przedziale czasowym. 

Analiza taka mogłaby być wykonywana dla dowolnych atrybutów pod warunkiem 

dostępności dla nich zestawu pomiarów zmiennych w czasie. 

 
 

1.2. Regresja 

 
Przestrzenna regresja opisuje, w jakim stopniu wartość jednej zmiennej  

o charakterze przestrzennym zaleŜy od kilku innych, niezaleŜnych od siebie zmien-

nych. Ogólny model regresji przedstawia się następująco
5
: 

 ( )βX,fY ≈  (3) 

gdzie Y reprezentuje badaną zmienną, X oznacza wektor zmiennych niezaleŜnych, 

β reprezentuje wpływ nieznanych parametrów, które mogą mieć postać skalarną 

lub wektorową. 

W postaci formalnej model przybliŜony przedstawia się jako 

 E(Y | X) = f(X, β) (4) 

Podzbiór metod obliczania regresji przestrzennej pozwalający na ocenę hetero-

geniczności stosunków pomiędzy wartościami zaleŜnymi i niezaleŜnymi określa 

się mianem regresji waŜonej geograficznie (GWR, geographically weighted 

regression)
6
. Przykładowy model regresji waŜonej geograficznie przedstawia się 

następująco
7
: 

 ( ) ( )
iikiikii0i ε+xv,ua+v,ua=y ∑  (5) 

gdzie x reprezentuje macierz niezaleŜnych wartości, w której elementy pierwszej 

kolumny mają wartość „1”, y reprezentuje wektor obserwacji wartości zaleŜnej, 

(ui,vi) oznacza współrzędne i-tego punktu w przestrzeni, ak(ui,vi) oznacza wartość 

ciągłej funkcji ak(u,v) w punkcie i. 

Regresja waŜona geograficznie w najprostszym ujęciu stanowi zbiór metodo-

logii pomiaru wartości regresji przestrzennej dla wartości o zasięgu lokalnym. 

                                                      
5 W. Härdle, Applied nonparametric regression, Cambridge University Press, Cambridge 1992. 
6 A.S. Fotheringham, C. Brunsdon, M. Charlton, Geographically weighted regression, John Willey 

and Sons, New York 2002. 
7 M. Charlton, A.S. Fotheringham, C. Brunsdon, Geographically weighted regression, „ESRC 

National Centre for Research Methods (NCRM) Methods Review Papers” 2005, no. 006. 
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Popularną metodą kalkulacji GWR jest zmiana wartości wybranej zmiennej nieza-

leŜnej i obserwacja wpływu na zmienną badaną
8
. 

 

Interpretacja zjawisk czasowych za pomocą regresji 

 

Model regresji przestrzennej umoŜliwia badanie wpływu zestawu wybranych 

zmiennych na określone zjawisko geograficzne. W tym kontekście moŜliwe jest 

wykorzystanie tej metody w celu analizy danych zmiennych w czasie, przy poczy-

nieniu pewnych załoŜeń. W standardowym modelu regresja przestrzenna pozwala 

analizować pozytywną lub negatywną korelację zmian wartości arbitralnych 

charakterystyk ze zmianami wartości charakterystyki badanej w przestrzeni geo-

graficznej. W modelu zmodyfikowanym analizie poddawana byłaby zmienność 

badanej wartości na przestrzeni wybranego terenu w funkcji czasu. Przy załoŜeniu 

normalnego upływu czasu korelacja pozytywna oznaczałaby wzrost wartości bada-

nej zmiennej, zaś korelacja negatywna oznaczałaby sytuację odwrotną. 

 
 

1.3. Interakcja 

 
Modele przestrzennej interakcji, zwane teŜ modelami grawitacyjnymi, dotyczą 

metod opisu przepływu wartości (ludzi, dóbr, informacji) w przestrzeni geogra-

ficznej. Na przepływ wartości wpływają czynniki, takie jak jakość komunikacji, 

poziom atrakcyjności danego terenu oraz odległość czy czas potrzebny do prze-

mieszczenia się. 

Przykładowo model przestrzennej interakcji w dwustronnej wymianie han-

dlowej moŜe mieć postać następującą
9
: 

 ijtijtijtijt0ijt ε+Z'β+α+α+α=Xln  (6) 

gdzie Xijt reprezentuje eksport z kraju i do kraju j w roku t, α0 reprezentuje 

elementy wspólne dla wszystkich par krajów w kaŜdym roku, αt oznacza elementy 

specyficzne dla roku t, αij oznacza zmienne, których wartość róŜni się dla kaŜdej 

pary krajów. Z'ijt = [ zit zjt … ] oznacza wektor zmiennych grawitacyjnych [produkt 

krajowy brutto (PKB), zaludnienie, odległość], εijt oznacza błąd standardowy. 

Przykład zastosowania modelu interakcji przestrzennej do analizy interakcji 

wewnętrznej migracji mieszkańców miasta Glasgow w południowej Szkocji  

w latach 2000-2001 przedstawiono na rysunku 2. Czarne kropki przedstawiają 

                                                      
8 A.R. Maroko, J.A. Maantay, N.L. Sohler, K.L. Grady, P.S. Arno, The complexities of measuring 

access to parks and physical activity sites in New York City: a quantitative and qualitative approach, 

„International Journal of Health Geographics” 2009, vol. 8, s. 34. 
9 I.H. Cheng, H.J. Wall, Controlling for heterogeneity in gravity models of trade and integration, 

„Federal Reserve Bank of St. Louis Review” 2005, vol. 87, s. 49-63. 
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całkowitą wielkość migracji, linie oznaczają główne trasy podróŜy, zaś kolor tła 

reprezentuje zmianę przestrzennego zagęszczenia ludności. 

 

 

Rys. 2. Model przestrzennej interakcji wewnętrznej migracji mieszkańców miasta Glasgow 
w południowej Szkocji w latach 2000-2001 

Źródło: http://sites.google.com/site/flowmappingexamples/colour-maps [dostęp: 03.02.2014]. 

 

Interpretacja zjawisk czasowych za pomocą interakcji 

 

Modele przestrzennej interakcji odwzorowują zmienność zjawisk geogra-

ficznych w czasie i przestrzeni. W tym kontekście metody te dobrze nadają się do 

analizy zdarzeń o charakterze czasowym. Niemniej jednak modele te nie mają 

charakterystyki uniwersalnej, a co za tym idzie, ich zastosowanie wymaga uwaŜ-

nego doboru metod do posiadanych danych. PoniewaŜ system TAGIS w zamyśle 

przeznaczony jest do przetwarzania najróŜniejszych typów danych geograficznych, 

zastosowanie w nim modeli interakcji przestrzennej powinno być uwarunkowane 

dostępnością odpowiednich rodzajów danych. 

 
 

1.4. Interpolacja 

 

Interpolacja przestrzenna pomaga oszacować wartość zmiennej w punktach,  

w których nie dokonano pomiarów, wykorzystując do tego wartości zaobserwo-

wane w pozostałych miejscach. 
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W przypadku interpolacji danych przestrzennych znaleźć moŜna wiele bardzo 

róŜniących się od siebie metod. W związku z tym dokonano przeglądu najpo-

pularniejszych z nich pod kątem moŜliwości ich wykorzystania w systemie 

TAGIS. 

Do popularnych metod interpolacji przestrzennej naleŜą
10

: 

• poligony Thiessena, 

• metoda waŜenia odwrotnością odległości (Inverse Distance Weighting), 

• funkcja minimalnej krzywizny, 

• kriging, 

• funkcja szacowania zagęszczenia. 

 

Poligony Thiessena 

 

Jest to metoda interpolacji przestrzennej zaproponowana przez Alfreda H. 

Thiessena w celu oszacowania wartości średnich opadów deszczu na terenach 

sąsiadujących z punktami, w których dokonano pomiarów. W tym celu na bazie 

punktów o znanych wartościach pomiarów tworzy się diagram Voronoi. 

Diagram Voronoi dzieli płaszczyznę na zbiór obszarów zwanych równieŜ ko-

mórkami Voronoi. Dla przestrzeni euklidesowej E obszarem Voronoi lub komórką 

Voronoi przypisaną pewnemu elementowi p zbioru S nazwiemy zbiór punktów 

znajdujących się bliŜej punktu p niŜ kaŜdego innego elementu ze zbioru S
11

: 

 V ors(p) = {x ∈ E∀q ∈ S, d(x, p) ≤ d(x, q)} (7) 

gdzie d jest odległością. 

Dla dowolnych dwóch punktów a i b naleŜących do zbioru S w przestrzeni 

dwuwymiarowej E zbiór Π(a,b) punktów jednakowo odległych od a i od b tworzy 

prostą zwaną symetralną odcinka ab. 

 ∏(a, b) = {x ∈ Ed(x, a) = d(x, b)} (8) 

Prosta ta stanowi granicę między zbiorem punktów mniej oddalonych od 

punktu a niŜ od punktu b a zbiorem punktów mniej oddalonych od punktu b niŜ  

od punktu a. 

W powyŜszym kontekście półpłaszczyzna H(a,b) ograniczona prostą Π(a,b)  

i zawierającą punkt a zawiera wszystkie punkty bliŜsze punktowi a niŜ punktowi b:  

 H(a, b) = {x ∈ Ed(x, a) ≤ d(x, b)} (9) 

                                                      
10 P.A. Longley, M.F. Goodchild, D.J. Maguire, D.W. Rhind, Geographic information systems and 

science, John Willey and Sons, New York 2001. 
11 B.N. Boots, Voronoi (Thiessen) Polygons, Geo Books, Norwich 1986. 
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Komórką Voronoi przypisaną punktowi a jest więc część wspólna wszystkich 

półpłaszczyzn H(a,b), gdzie b zastępuje kolejno kaŜdy punkt ze zbioru S – {a}. 

 I
Sb

s baHaorV

∈

= ),()(  (10) 

 

Interpretacja zjawisk czasowych za pomocą poligonów Thiessena 

Metoda analizy zjawisk o charakterze geograficznym przy pomocy diagra-

mów Voronoi stworzona została z myślą o zjawiskach zachodzących w danym 

przedziale czasowym, jak na przykład natęŜenie hałasu w zaleŜności od pory dnia. 

W tym kontekście metoda ta dobrze nadaje się do agregacji punktowych pomiarów 

w czasie i ich interpretacji w kontekście całego analizowanego obszaru. 

 

Wynik implementacji interpolacji metodą poligonów Thiessena 

Po przeprowadzeniu analizy, która potwierdziła moŜliwość wykorzystania tej 

metody w kontekście analitycznego systemu TAGIS wspomagającego podejmo-

wanie decyzji podjęto próbę opracowania narzędzia analitycznego. Biorąc pod 

uwagę wdraŜaną dyrektywę INSPIRE, z której wynika konieczność stosowania 

standardów w zakresie usług sieciowych, zdecydowano się na implementację 

interpolacji w systemie TAGIS w postaci opracowania autorskiego procesu Web 

Processing Service (WPS), zgodnie ze standardem Open Geospatial Consortium 

(OGC). Uzasadnieniem powyŜszego wyboru jest spełnienie wymogów interopera-

cyjności systemu, którego interfejsem jest aplikacja typu WebGIS. 

Rysunek 3 przedstawia przykładowy wynik zastosowania interpolacji metodą 

Thiessena w systemie TAGIS z wykorzystaniem w tym celu punktów natęŜenia 

hałasu mierzonego w obrębie dróg. UŜyte dane pochodzą z pomiarów przeprowa-

dzonych w 2012 roku na terenie miasta Elbląga w porze dziennej. Kropki ozna-

czają pomierzone punkty natęŜenia hałasu, natomiast poligony o róŜnych odcie-

niach koloru wypełnienia otaczają swym obszarem punkty pomiarowe. Granice 

poligonów wygenerowane są w połowie odległości pomiędzy danymi punktami. 

KaŜdy odcień wypełnienia poligonów prezentuje róŜne poziomy natęŜenia hałasu. 

Jak widać na przedstawionym przykładzie, analizę przeprowadzono dla maksy-

malnego zasięgu warstwy wejściowej (punktów pomiarowych). Zastosowanie tego 

narzędzia analitycznego w systemie TAGIS moŜe być wykorzystywane do określa-

nia zasięgu oddziaływania róŜnych zjawisk o charakterze czasowym. W przytoczo-

nym przykładzie jest to zasięg natęŜenia hałasu drogowego w porze dziennej na 

danym obszarze. 
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Rys. 3. Interpolacja metodą Thiessena wykonana w systemie TAGIS 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Metoda waŜenia odwrotnością odległości (IDW) 

 

Jest to metoda interpolacji wykorzystująca prawo Toblera w celu oszacowania 

nieznanych wartości jako średniej waŜonej ze znanych wartości pomiarów w naj-

bliŜszej okolicy, przy czym pomiary pochodzące z bezpośredniego sąsiedztwa 

otrzymują najwyŜsze wagi. 

Ogólny wzór na wartość u w punkcie x ma postać
12

: 
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gdzie x oznacza wartość interpolowaną, xk oznacza wartość znaną, N oznacza 

liczbę znanych próbek, 

 
p
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k
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=xw
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1
)(  (12) 

gdzie p to współczynnik siły lokalnych wariacji, d oznacza odległość xk od x. 

                                                      
12 D. Shepard, A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data, ACM Annual 

Conference/Annual Meeting: Proceedings of the 1968 23rd ACM national conference, New York 

1968, s. 517-524. 
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We wzorze ogólnym wagę punktów sąsiadujących moŜna modyfikować za 

pomocą parametru p. Im większa wartość p, tym większy wpływ mają wartości  

z bezpośredniego sąsiedztwa x. Dla 0 < p < 1 przejścia pomiędzy u(x) a xk  

są łagodne, zaś dla p > 1 są coraz ostrzejsze. 

Szczegółowych implementacji IDW jest bardzo wiele. Ogólnie róŜnią się one 

sposobem określenia postaci funkcji waŜącej wk(x)
13

. PoniewaŜ to ta funkcja decy-

duje o wpływie wartości sąsiadujących z x na wartość u(x), ma ona największy 

wpływ na ostateczną postać interpolowanej powierzchni. 

Jakkolwiek algorytm IDW jest bardzo zaawansowany i w związku z tym 

moŜliwości jego zastosowania są bardzo elastyczne, posiada on równieŜ dobrze 

znane ograniczenia, które w istotny sposób ograniczają pole jego zastosowań. 

Mianowicie, specyfika algorytmu IDW powoduje, Ŝe interpolowane wartości 

zmiennej nigdy nie wykroczą poza zakres określony przez wartości w punktach 

referencyjnych. Prowadzi to do duŜych zniekształceń wartości interpolowanej 

zmiennej w obszarach znajdujących się poza zakresem wyznaczonym przez jej 

znane wartości. 

 

Interpretacja zjawisk czasowych za pomocą IDW 

Podobnie jak w przypadku poligonów Thiessena, interpolacja z wykorzysta-

niem IDW moŜe być zastosowana do agregacji danych o charakterze czasowym na 

wybranym terenie. JednakŜe w przeciwieństwie do poligonów Thiessena IDW 

stara się interpolować wartości analizowanej charakterystyki w przestrzeniach 

pomiędzy punktami pomiarowymi. W połączeniu z zakresem manipulacji, kształ-

tem wynikowej powierzchni, udostępnianym choćby przez moŜliwość zastoso-

wania róŜnych funkcji waŜących, ewentualne wykorzystanie IDW do analizy zja-

wisk czasowych wymaga duŜej ostroŜności. W kontekście systemu TAGIS zasto-

sowanie IDW wymagałoby jego dostosowania do konkretnych typów analizowa-

nych danych, tak aby rezultaty wykonanej analizy były jednoznaczne i nie pro-

wadziły niedoświadczonego uŜytkownika do wysnucia fałszywych wniosków. 

 

Wynik implementacji interpolacji metodą IDW 

Po potwierdzeniu moŜliwości wykorzystania tej metody w kontekście anali-

tycznego systemu TAGIS podjęto próbę opracowania kolejnego narzędzia anali-

tycznego, jako procesu WPS, analogicznie jak przy metodzie Thiessena. 

Na rysunku 4 przedstawiono przykładowy wynik zastosowania interpolacji 

metodą IDW w systemie TAGIS z wykorzystaniem w tym celu tej samej próbki 

danych, jakiej uŜyto przy metodzie Thiessena. Wynikiem zastosowania tej metody 

jest plik rastrowy, gdzie dla kaŜdego piksela wyliczona została wartość reprezen-

tująca dane zjawisko w tym punkcie. W przedstawionym przykładzie kaŜdy odcień 

piksela posiada obliczony poziom natęŜenia hałasu, która koresponduje ze skalą 

                                                      
13 M.J.D. Smith, M.F. Goodchild, P.A. Longley P.A., Geospatial analysis: A comprehensive guide to 

principles, techniques and software tools, Troubador Publishing, Leicester 2007, s. 294.  
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wartości decybeli znajdującą się w legendzie. Jak widać na przedstawionym 

przykładzie, analizę przeprowadzono dla maksymalnego zasięgu warstwy wejścio-

wej (punktów pomiarowych). Zastosowanie tego narzędzia analitycznego w syste-

mie TAGIS moŜe być wykorzystywane analogicznie do określania zasięgu oddzia-

ływania róŜnych zjawisk o charakterze czasowym. W przytoczonym przykładzie są 

to zasięgi natęŜenia hałasu drogowego w porze dziennej na danym obszarze. 

 

   

Rys. 4. Interpolacja metodą waŜenia odwrotnością odległości wykonana w systemie TAGIS 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Funkcja minimalnej krzywizny 

 

Metoda ta wykorzystuje dwuwymiarową krzywą sklejaną trzeciego stopnia. 

Interpoluje ona wartości wybranej zmiennej w taki sposób, aby wynikowa po-

wierzchnia przechodziła przez wszystkie punkty podane na wejściu w najłagod-

niejszy moŜliwy sposób. W celu realizacji tego załoŜenia stosuje się aproksymację 

działania siły napręŜającej powierzchnię w punktach interpolujących. 

W pojedynczym wymiarze funkcja ta ma postać wielomianową trzeciego 

rzędu
14

: 

 u = a0 + a1x + a2x
2
 + a3x

3
 (13) 

gdzie współczynniki a0,…,a3 muszą spełniać warunki ciągłości w punktach,  

w których działa siła napręŜająca. 

                                                      
14 I.C. Briggs, Machine contouring using minimum curvature, „Geophysics” 1974, vol. 39, s. 39-48. 
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W dwóch wymiarach funkcja minimalnej krzywizny ma następującą postać
15

: 

 0
2

2

2

2

=
δy

uδ
+

δx

uδ

δx

δ













 (14) 

przy załoŜeniu, Ŝe u(xn) = wn lub u(xn, yn) = wn. W pojedynczym wymiarze u, δu/δx, 

i δ
2
u/δx

2
 są ciągłe w punktach w których działa siła napinająca powierzchnię, ale 

δ
3
u/δx

3
 nie zachowuje w tych punktach ciągłości. 

ChociaŜ funkcja minimalnej krzywizny domyślnie tworzy powierzchnię 

pozbawioną gwałtownych zmian, istnieje moŜliwość modyfikacji jej zachowania 

poprzez wprowadzenie dodatkowego parametru regulującego szybkość zmiany 

nachylenia pomiędzy dwoma punktami o znanych wartościach. Parametr ten od-

zwierciedla zmianę siły napręŜającej powierzchnię. W efekcie wynikowa powierz-

chnia moŜe być w większym lub mniejszym stopniu pofałdowana. 
 

Interpretacja zjawisk czasowych za pomocą funkcji minimalnej krzywizny 

Jak wskazuje nazwa, funkcja minimalnej krzywizny stara się utworzyć na 

podstawie zadanego zbioru punktów powierzchnię o najmniejszym moŜliwym 

zróŜnicowaniu. Powoduje to minimalizację faktycznych róŜnic pomiędzy pomia-

rami zaobserwowanymi w poszczególnych punktach. Biorąc pod uwagę fakt, iŜ  

w przypadku agregacji pomiarów w czasie najczęściej dochodzi do ich uśrednienia, 

zastosowanie funkcji minimalnej krzywizny w celu ich analizy moŜe prowadzić  

do zbytniego ujednolicenia wszystkich otrzymanych wyników, co w konsekwencji 

zamiast ułatwić analizę danych, skutkować będzie efektem odwrotnym. W powyŜ-

szym kontekście potencjalny zakres zastosowań tej metody w celu analizy danych 

w systemie TAGIS wydaje się bardzo ograniczony. 
 

Kriging 

 

Kriging naleŜy do algorytmów liniowo przybliŜających wartość zmiennej za 

pomocą metody najmniejszych kwadratów. W geoinformatyce mianem krigingu 

określa się grupę metod geostatystycznych wykorzystywanych w celu interpolacji 

wartości Z(x0) losowego pola Z(x) (np. wysokość terenu Z w funkcji lokalizacji 

geograficznej x) w punkcie x0 na podstawie znanych wartości zi = Z(xi), i = 1,…,n 

zaobserwowanych w lokacjach x1,…,xn. Estymator krigingu jest określany jako 

liniowy, poniewaŜ przybliŜona wartość Z(x0) jest liniową kombinacją wartości  

w punktach pomiarowych i przypisanych im wag
16

: 

 ( ) ( ) ( )
i

n

=i

i
xZxw=xZ

0

1

0

ˆ ∑  (15) 

                                                      
15 A.E.H. Love, The mathematical theory of elasticity, Cambridge University Press, Cambridge 1927. 
16 E. Todini, M. Ferraresi, Influence of parameter estimation uncertainty in Kriging, „Journal of 
Hydrology” 1996, vol. 175, s. 555-566. 
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gdzie Z(xi) oznacza wartości w punktach obserwacji zi z wagami wi(x0), i=1,...,n 

wybranymi w taki sposób, aby wariancja (błąd interpolacji): 

( ) ( ) ( )( )=xZxZVar=xσ 0k −00

2 ˆ  

  

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )ji

n

=i

ijij

n

=i

n

=j

i x,xcxwxZVar+x,xcxwxw= 0

1

000

1 1

2∑∑∑ −  (16) 

 

spełniała następujący warunek: 

 ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( ) 0ˆ
00

1

=xµxµxw=xZxZΕ
i

n

i=

i
−− ∑  (17) 

Kriging interpoluje na podstawie znanych przestrzennych zaleŜności wartości 

szacowanej zmiennej. ZaleŜności te moŜna ustalić na podstawie wariogramu γ(x,y) 

lub macierzy kowariancji oraz oczekiwanego trendu zmian wartości interpolowanej 

zmiennej µ(x) = E[Z(x)].  

Prosty kriging zakłada stały znany trend
17

: 

  µ(x) = 0 (18) 

Zwykły kriging zakłada stały trend: 

  µ(x) = µ (19) 

Natomiast uniwersalny kriging zakłada liniowy trend: 

 ( )xfβ=µ
p

=k

k∑
0

  (20) 

Określanie trendu zmian szacowanej wartości jest cechą wyróŜniającą sposób 

działania krigingu na tle pozostałych algorytmów interpolacji. 

Narzędziem często wykorzystywanym w celu wyznaczania trendu zmian 

wartości danej własności wraz ze zmianą odległości jest wariogram (zwany rów-

nieŜ semiwariogramem). Tworzy się go na podstawie wyników serii pomiarów 

dokonanych na danym obszarze. Zakłada się, Ŝe wartość pomiaru dokonanego  

w tym samym punkcie jest stała
18

:  

 

 ( )( ) 0)()()0(),(
2
=−== xZxZExxγ

i
γ  (21) 

                                                      
17 A.R. Solow, Mapping by simple indicator kriging, „Mathematical Geology” 1986, vol. 18,  

s. 335-352. 
18 P. Brooker, A parametric study of robustness of kriging variance as a function of range and relative 

nugget effect for a spherical semivariogram, „Mathematical Geology” 1986, vol. 18, s. 477-488. 
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 ChociaŜ podstawowa zasada krigingu jest podobna jak w przypadku IDW, ma 

on przewagę polegającą na moŜliwości analizy trendu zmian wartości szacowanej 

zmiennej. Z tego względu odpowiednio skrupulatnie przygotowane dane źródłowe 

pozwalają za pomocą kriningu uzyskać lepsze wyniki niŜ w przypadku zastoso-

wania IDW
19

. 

 

Interpretacja zjawisk czasowych za pomocą krigingu 

Podobnie jak w przypadku poligonów Thiessena interpolacja z wykorzysta-

niem krigingu moŜe być zastosowana do agregacji danych o charakterze czasowym 

na wybranym terenie. JednakŜe w przeciwieństwie do poligonów Thiessena, kriging 

interpoluje wartości analizowanej charakterystyki w przestrzeniach pomiędzy punk-

tami pomiarowymi. W połączeniu z zakresem manipulacji kształtem wynikowej po-

wierzchni, udostępnianym choćby przez moŜliwość zastosowania róŜnych funkcji 

trendu, ewentualne wykorzystanie krigingu do analizy zjawisk czasowych wymaga 

duŜej ostroŜności. W kontekście systemu TAGIS zastosowanie krigingu wyma-

gałoby jego dostosowania do konkretnych typów analizowanych danych, tak aby 

rezultaty wykonanej analizy były jednoznaczne i nie prowadziły niedoświadczo-

nego uŜytkownika do wysnucia fałszywych wniosków. 

 

Funkcja szacowania zagęszczenia 

 

Podobnie jak pozostałe metody interpolacji funkcja szacowania zagęszczenia 

na podstawie zestawu punktów o znanych wartościach generuje pewną powierz-

chnię. Zasadnicze róŜnice w porównaniu z poprzednio omówionymi metodami 

polegają na tym, iŜ powierzchnia ta
20

: 

• najczęściej jest nieciągła, 

• moŜe pokrywać obszar wykraczający poza rejon wyznaczony przez zadane 

punkty. 

Ta metoda interpolacji opiera się na załoŜeniu, iŜ dane punktowe, na pod-

stawie których wykonywana jest analiza w rzeczywistości, są reprezentatywne dla 

pewnego obszaru sąsiadującego z nimi. 

Pod względem algorytmicznym obszar ten ustala się za pomocą jądrowej 

funkcji waŜącej, na przykład dwuwymiarowej funkcji Gaussa
21
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19 D.L. Zimmerman, M.B. Zimmerman, A comparison of spatial semivariogram estimators and 
corresponding ordinary kriging predictors, „Technometrics” 1991, vol. 33, s. 77–91. 
20 S.X. Chen, A kernel estimate for the density of a biological population by using line transect 
sampling, „Applied Statistics” 1996, vol. 45, s. 135-150. 
21 H. Guo, A simple algorithm for fitting a Gaussian function, „Signal Processing Magazine” 2011, 

vol. 28, no. 5, s. 134-137. 
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gdzie współczynnik A oznacza amplitudę, (x0,y0) oznacza centrum, σx oraz σy 

stanowią o szerokości interpolowanego kształtu odpowiednio wzdłuŜ osi x i y. 

W przeciwieństwie do metod interpolacji, takich jak kriging czy IDW, funkcja 

szacowania zagęszczenia nie traktuje danych wejściowych jako części większej 

całości, z czego wynika fakt, iŜ generowana przez nią powierzchnia nie musi być 

ciągła. 

 

Interpretacja zjawisk czasowych za pomocą funkcji szacowania zagęszczenia 

Funkcja szacowania zagęszczenia pozwala przedstawić przestrzenny rozkład 

wartości zbioru rozpatrywanych zmiennych bez tworzenia spójnej powierzchni 

wynikowej. Pozwala to na uwypuklenie róŜnic w wartościach pomiędzy po-

szczególnymi punktami pomiarowymi. W odniesieniu do agregacji wartości tych 

pomiarów w czasie metoda ta pozwala uniknąć problemów pojawiających się  

w przypadku IDW, funkcji minimalnej krzywizny czy krigingu. W powyŜszym 

kontekście naleŜy stwierdzić, iŜ metoda ta dobrze sprawdza się w analizie prze-

strzennego rozkładu zjawisk zmiennych w czasie. 

 

 
 

Podsumowanie 

 
 

W ramach przeprowadzonych badań dokonano przeglądu dostępnych metod 

analizy przestrzennej i omówiono moŜliwości ich zastosowania w celu przetwa-

rzania danych zmiennych w czasie. Dla kaŜdej z grup popularnych metod analizy 

przestrzennej (autokorelacja, regresja, interakcja, interpolacja) przebadano wy-

brane ich implementacje. 

W przypadku autokorelacji przestrzennej, która opisuje stopień, w jakim kilka 

obserwacji tego samego zjawiska w róŜnych miejscach zaleŜy od siebie nawzajem, 

stwierdzono moŜliwość jej zastosowania do analizy danych zmiennych w czasie. 

W kontekście systemu TAGIS miary autokorelacji mogłyby zostać wykorzystane 

w celu analizy przestrzennego rozkładu korelacji wartości wybranego atrybutu 

obiektów przestrzennych w wybranym przedziale czasowym. Analiza taka mogła-

by być wykonywana dla dowolnych atrybutów pod warunkiem dostępności dla 

nich zestawu pomiarów zmiennych w czasie. 

W przypadku regresji przestrzennej, która umoŜliwia badanie wpływu zestawu 

wybranych zmiennych na określone zjawisko geograficzne, równieŜ uzyskano 

pozytywne rezultaty. Wykorzystanie tej metody w celu analizy danych zmiennych 

w czasie wymaga jednak poczynienia pewnych załoŜeń. W standardowym modelu 

regresja przestrzenna pozwala analizować pozytywną lub negatywną korelację 

zmian wartości arbitralnych charakterystyk ze zmianami wartości charakterystyki 

badanej 
 
w 

 
przestrzeni 

 
geograficznej. 

 
W  modelu  zmodyfikowanym  analizie pod- 
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dawana byłaby zmienność badanej wartości na przestrzeni wybranego terenu  

w funkcji czasu. Przy załoŜeniu normalnego upływu czasu korelacja pozytywna 

oznaczałaby wzrost wartości badanej zmiennej, zaś korelacja negatywna ozna-

czałaby sytuację odwrotną. 

Modele przestrzennej interakcji odwzorowują zmienność zjawisk geograficz-

nych w czasie i przestrzeni. W tym kontekście metody te dobrze nadają się do 

analizy zdarzeń o charakterze czasowym. Jednak modele te nie mają charakte-

rystyki uniwersalnej, a co za tym idzie, ich zastosowanie wymaga uwaŜnego 

doboru metod do posiadanych danych. PoniewaŜ system TAGIS w zamyśle 

przeznaczony jest do przetwarzania najróŜniejszych typów danych geograficznych, 

zastosowanie w nim modeli interakcji przestrzennej uwarunkowane będzie 

dostępnością odpowiednich rodzajów danych. 

W przypadku interpolacji danych przestrzennych znaleźć moŜna wiele bardzo 

róŜniących się od siebie metod. W związku z tym dokonano przeglądu najpopular-

niejszych z nich pod kątem moŜliwości ich wykorzystania w systemie TAGIS. 

Metodę analizy zjawisk o charakterze geograficznym za pomocą diagramów 

Voronoi stworzono z myślą o zjawiskach zachodzących w danym przedziale czaso-

wym, jak na przykład natęŜenie hałasu w zaleŜności od pory dnia. W tym kon-

tekście metoda ta nadaje się do agregacji punktowych pomiarów w czasie i ich 

interpretacji w kontekście całego analizowanego obszaru. 

Podobnie jak w przypadku poligonów Thiessena interpolacja z wykorzysta-

niem IDW lub krigingu moŜe być zastosowana do agregacji danych o charakterze 

czasowym na wybranym terenie. JednakŜe w przeciwieństwie do poligonów 

Thiessena obie te metody starają się interpolować wartości analizowanej charakte-

rystyki w przestrzeniach pomiędzy punktami pomiarowymi. W połączeniu z zakre-

sem manipulacji kształtem wynikowej powierzchni, udostępnianym przez obie 

metody, ewentualne wykorzystanie ich do analizy zjawisk czasowych wymaga 

duŜej ostroŜności. W kontekście systemu TAGIS wybór jednej z metod interpolacji 

IDW lub Thiessena powinien być uzaleŜniony od rodzaju analizowanych danych 

wejściowych. Rezultaty wykonanej analizy dla kaŜdej z wymienionych metod 

charakteryzują się innym zakresem oraz specyfiką. 

Funkcja minimalnej krzywizny stara się utworzyć na podstawie zadanego 

zbioru punktów powierzchnię o najmniejszym moŜliwym zróŜnicowaniu. Powo-

duje to minimalizację faktycznych róŜnic pomiędzy pomiarami zaobserwowanymi 

w poszczególnych punktach. Biorąc pod uwagę fakt, iŜ w przypadku agregacji 

pomiarów w czasie najczęściej dochodzi do ich uśrednienia, zastosowanie funkcji 

minimalnej krzywizny w celu ich analizy moŜe prowadzić do zbytniego ujedno-

licenia wszystkich otrzymanych wyników, co w konsekwencji zamiast ułatwić 

analizę danych skutkować będzie efektem odwrotnym. W powyŜszym kontekście 

potencjalny zakres zastosowań tej metody w celu analizy danych w systemie 

TAGIS wydaje się bardzo ograniczony. 

Funkcja szacowania zagęszczenia pozwala przedstawić przestrzenny rozkład 

wartości zbioru rozpatrywanych zmiennych bez tworzenia spójnej powierzchni 

wynikowej, co pozwala na uwypuklenie róŜnic w wartościach pomiędzy poszcze-
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gólnymi punktami pomiarowymi. W odniesieniu do agregacji wartości tych po-

miarów w czasie metoda ta pozwala uniknąć problemów pojawiających się w przy-

padku IDW, funkcji minimalnej krzywizny czy krigingu. Metoda ta dobrze nadaje 

się do analizy przestrzennego rozkładu zjawisk zmiennych w czasie. 

Podsumowując, metody ogólnego przeznaczenia, takie jak przestrzenna auto-

korelacja, przestrzenna regresja, interpolacja metodą Thiessena i interpolacja funk-

cją szacowania zagęszczenia, wydają się dobrze spełniać wymagania stawiane przez 

system TAGIS. Pozostałe ze zbadanych metod analizy przestrzennej nie są tak 

uniwersalne, w związku z czym ich wykorzystanie uwarunkowane byłoby ich 

adaptacją do celów przetwarzania konkretnych typów danych. 

 

 
Artykuł opracowano w ramach realizacji przez firmę OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu 

prac badawczych: „Badania nad zastosowaniem czasoprzestrzennych systemów analitycz-

nych w systemach wspomagających podejmowanie decyzji”, współfinansowanych ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 
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SPATIAL  INFORMATION  SYSTEMS  APPLICATION 

FOR  VISUAL  ANALYSIS  OF  MULTIDIMENSIONAL  DATA 

 

 
Abstract: The article presents results of research concerning possibilities of utilizing GIS tools for 

neighborhood analysis and geographical data distribution for processing spatio-temporal data. In the 

course of research conducted by OPEGIEKA Sp. z o.o. in Elbląg, well-known spatial analysis 

methods were analyzed, such as autocorrelation, regression, interaction and interpolation. Studies of 

the most popular methods have been undertaken for each mentioned group, and their suitability for 

temporal data has been discussed. 
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Edward Janusz Jaremczuk 

 
 
 
 
Recenzja ksiąŜki: Jean Ziegler, Geopolityka głodu, tłum. Ewa Cylwik, Wydaw-

nictwo KsiąŜka i Prasa, Warszawa 2013, ss. 370 
 
 

Autor swą ksiąŜkę Geopolityka głodu zaczyna od bardzo znamiennej 
sentencji: „Człowiek, który pragnie pozostać wierny sprawiedliwości, musi nie-
odwołalnie zbuntować się przeciwko triumfującej niesprawiedliwości”. Sentencja 
ma ścisły związek z problemem dotyczącym ilości Ŝywności produkowanej na 
świecie, która pozwoliłaby wykarmić dwie takie planety jak Ziemia. A jednak  
na świecie wciąŜ przybywa głodujących. W roku 2009 ich liczba przekroczyła 
miliard. Wychodząc od tej sprzeczności, Jean 
Ziegler stawia tezę, Ŝe głód jest zjawiskiem  
nie tyle gospodarczym czy logistycznym, ile 
wyłącznie politycznym. Gdziekolwiek się poja-
wia, stanowi konsekwencje określonych decyzji 
konkretnych ośrodków, przede wszystkim wła-
dzy politycznej, w mniejszym stopniu ekono-
micznej. Źródłem masowego głodu są obecnie 
ponadto szerząca się nędza i jednoczesny 
wzrost cen Ŝywności.  

Deregulacja produkcji rolnej, ekspansja 
biopaliw, grabieŜ ziem uprawnych, redukowa-
nie roli Ŝywności do rangi towaru, a nawet 
lokaty kapitału finansowego – oto główne po-
wody tytułowej geopolityki głodu. Neoliberalne 
programy promowane przez Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy (IMF, International Mone-

tary Fund) czy Światową Organizację Handlu 
(WTO, World Trade Organization) uprzywi-
lejowują przemysł spoŜywczy krajów bogatych, czynią to jednak kosztem miliar-
dów drobnych rolników Ŝyjących na globalnym Południu. To właśnie oni, wy-
pchnięci z rynku i pozbawieni środków do Ŝycia przez dotowane z publicznych 
pieniędzy korporacje stanowią większość popadających w głód. Ziegler analizuje 
mechanizmy napędzające nieustający i nieustanny kryzys Ŝywnościowy na świecie, 
ale szkicuje teŜ zarys innej polityki Ŝywnościowej – takiej, która mogłaby zerwać 
z tyranią międzynarodowych oligopolii rolnych i pozwoliłaby głodującym odzyskać 
utraconą w wyniku liberalizacji suwerenność Ŝywnościową. 

Do połowy ubiegłego wieku głód był tematem tabu. Zabijał masowo. Kostnice 
otaczała głucha cisza. Podobnie jak dŜumę w średniowieczu, tak głód uznawano  
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za nieuchronną plagę i zjawisko, którego człowiek nigdy nie zdoła pokonać.  
Do upowszechniania takiej fatalistycznej wizji historii ludzkości bardziej niŜ 
jakikolwiek inny myśliciel przyczynił się Thomas Malthus1. Europejska świado-
mość zbiorowa u zarania epoki nowoŜytnej pozostawała ślepa i głucha na problem 
głodu, uznanie go za rodzaj uzasadnionej regulacji przyrostu naturalnego zawdzię-
czamy przede wszystkim Malthusowi i jego teorii „selekcji naturalnej”. Po zakoń-
czeniu II wojny światowej tabu zostało nagle przełamane, cisza przerwana, a teorie 
Malthusa trafiły na śmietnik. Wspólnie doświadczane okropieństwa wojny, nazizmu, 
obozów zagłady i głodu przyczyniły się do niesłychanego przebudzenia świado-
mości Europejczyków. W kolektywnej świadomości zrodził się bunt: „Nigdy 
więcej!”. Bunt ten wpisywał się w proces głębokiego przeobraŜenia społeczeństwa, 
w ramach którego ludzie domagali się niezaleŜności, demokracji i sprawiedliwości 
społecznej. Ten czas przyniósł wiele pozytywnych zmian, między innymi zmusił 
państwa do zapewnienia ochrony socjalnej obywatelom, przyczynił się równieŜ do 
powstania ponadnarodowych instytucji, ukształtował normy prawa międzynarodo-
wego, stworzył narzędzia do walki z plagą głodu. 

KsiąŜka Zieglera składa się z przedmowy oraz sześciu rozdziałów. Mono-
grafia stanowi historyczny przegląd zmian, jakie zaszły i nadal zachodzą w po-
strzeganiu problemu głodu na całej kuli ziemskiej. Ta pozycja to doskonałe 
uzupełnienie wiedzy zawartej w podręcznikach historii. Ponadto wskazuje uwaŜ-
nym czytelnikom, jak wiele czynników zewnętrznych ma wpływ na przebieg  
i kształtowanie się historii gospodarczej świata. Jest świetnym materiałem wyjś-
ciowym do wieloaspektowych dyskusji nad kondycją poszczególnych gospodarek 
krajowych. 

Pozycję autorstwa Jeana Zieglera moŜna polecić studentom kierunków 
ekonomicznych jako doskonałe uzupełnienie wielu przedmiotów. Zgodnie z defi-
nicją głód to stan organizmu ludzkiego i zwierzęcego wskutek braku pokarmu albo 
braku lub niedoboru pewnych składników pokarmowych (białek, tłuszczów, cu-
krów, witamin, soli mineralnych, a takŜe wody); to takŜe stan psychiczny (uczucie 
głodu), wyzwalający dąŜenie do zdobycia pokarmu. Problem głodu to jedno  
z najistotniejszych i najbardziej ponadczasowych wyzwań oraz zagroŜeń stojących 
przed społecznością międzynarodową. W naukach biologiczno-medycznych ozna-
cza stan organizmu wywołany brakiem lub niedostatkiem składników pokarmo-
wych, wyraŜający się określoną formą psychiczną, dąŜeniem do uzyskania poŜy-
wienia oraz zmianami ustrojowymi. Przybiera róŜne nasilenie – od umiarkowanego 
i pozytywnego, po bolesne cierpienie wywołane brakiem lub niedoborem poŜy-

                                                      
1 Thomas Robert Malthus (ur. 14 lutego 1766 roku, zm. 23 grudnia 1834 roku) – ekonomista angielski, 

duchowny anglikański, który prowadził badania z pogranicza ekonomii i socjologii. Zajmował się 

teorią ludności oraz problemami płac i pieniądza. W 1805 roku został pierwszym w Anglii 

profesorem ekonomii politycznej. Malthus zwrócił uwagę na korelacje między przyrostem ludności 

a poziomem zamoŜności społeczeństwa, upatrując we wzroście demograficznym zagroŜenia prowa-

dzące nieuchronnie do klęski głodu oraz nędzy. Wychodząc z tego załoŜenia, przeciwstawiał się 

wszelkiej pomocy materialnej na rzecz ubogich warstw społecznych w Anglii. Był równieŜ skrajnym 

przeciwnikiem egalitaryzmu (a nie, jak uogólniają niektórzy autorzy, socjalizmu), twierdząc, Ŝe 

równość spowoduje jeszcze większy przyrost naturalny prowadzący do klęski głodu. 
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wienia. Natomiast w znaczeniu społeczno-ekonomicznym charakteryzuje się defi-
cytem środków Ŝywności, wywołanym brakiem lub niemoŜnością dysponowania 
nimi w ilości niezbędnej dla zaspokojenia potrzeb ludności. Przyjmuje się podział 
zjawiska głodu ze względu na stopień nasilenia (niewielki, średni, wielki), czas 
trwania (incydentalny, chroniczny, długotrwały), a takŜe zasięg oddziaływania 
(dotykający niektórych warstw społecznych, powszechny). 

Problem głodu dotyka wielu milionów ludzi na całym świecie, ale najbardziej 
uderza w dzieci. Stanowi źródło wielu zaburzeń zdrowotnych, z których liczne 
przybierają postać przewlekłą. Często jest podłoŜem skrajnego wyniszczenia, zaha-
mowania wzrostu, obniŜenia odporności na infekcje, a w najgorszym przypadku 
prowadzi do przedwczesnej śmierci. Efektem głodu moŜe być niska masa ciała, 
zbyt mały rozmiar głowy dziecka, niedorozwój umysłowy. Wpływa na częstsze 
występowanie chorób zakaźnych i pasoŜytniczych oraz awitaminozy. Głód przy-
czynia się do powstawania licznych zaburzeń, głównie wzroku (ślepota), które 
wynikają z braku witaminy A i jodu. Wskutek niedostatku witaminy D rozwijają 
się krzywica i osteoporoza. Niedobory białka, witamin C, A, B oraz waŜnych 
mikroskładników, w tym Ŝelaza, powodują niedokrwistość, zaburzenia neurolo-
giczne, zachorowania na anemię, beri-beri, pelagrę, próchnicę zębów, choroby 
przyzębia, układu pokarmowego (zaburzenia trawienia). Głód w istotny sposób 
oddziałuje na zdolności motoryczne i umysłowe dzieci, prowadząc do nieusu-
walnych deficytów poznawczych i ograniczając kontakty społeczne. Wpływa na 
wartość biologiczną i stan zdrowia populacji ludzkiej.  

Zjawisko głodu wyciska niezatarte piętno na sferę Ŝycia społecznego, kształ-
tując relacje międzyludzkie. Jego widoczną i niebezpieczną konsekwencją jest 
silna polaryzacja „my–oni”. Pomiędzy głodnymi, Ŝyjącymi w konkretnym środo-
wisku, a sytymi istnieje przepaść społeczna, która rodzi radykalizm, zazdrość i pre-
tensje. Głód pociąga za sobą konflikty, wojny, niekontrolowane migracje, uchodź-
stwo, epidemie, degradację środowiska, przestępczość. Pozostawia trwały uraz na 
zdrowiu poszczególnych jednostek i całych społeczeństw. 

Wbrew obiegowym opiniom głód we współczesnym świecie nie jest skutkiem 
niemoŜliwości wyprodukowania określonej ilości poŜywienia, nadmiernego przy-
rostu naturalnego bądź zanieczyszczenia środowiska. Jego głównych źródeł naleŜy 
szukać w nierównomiernej produkcji Ŝywności, nieumiejętności jej dystrybucji, 
błędach popełnianych podczas przechowywania czy transportu produktów spoŜyw-
czych, a przede wszystkim w braku odpowiedniego zaangaŜowania się w rozwią-
zanie tego problemu przez wszystkie podmioty, które powinny być zainteresowane 
tą kwestią.  

Zjawisko głodu naleŜy rozpatrywać w kategoriach moralnych, przewyŜsza-
jących czynniki natury fizycznej, strukturalnej i kulturowej. Jest to wyzwanie, 
które moŜe podjąć kaŜdy człowiek uznający istnienie wartości uniwersalnych  
w obrębie róŜnych kultur. Zakłada ono zdolność bezinteresownego dawania od 
siebie, słuŜenia drugiemu człowiekowi i całej ludzkości. Ta droga oznacza zmianę 
sposobu myślenia i umiejętność poświęcania własnych interesów dla dobra wspól-
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nego. Wtedy rozpocznie się właściwy proces rozwoju, oparty na sprawiedliwości 
społecznej, dostępie wszystkich ludzi do bogactw naturalnych, praktykowaniu 
solidarności, wzajemnej pomocy, pokoju oraz szacunku dla środowiska natural-
nego. Oto kierunek, który naleŜy obrać, by wzbudzać nadzieję i tworzyć świat przy-
jazny dla następnych pokoleń. 
 
 
 
 
Notka o autorze: 

Jean Ziegler (ur. 19 kwietnia 1934 roku) – socjolog, dyplomata, specjalista w kwestii 
suwerenności Ŝywnościowej. Przez wiele lat profesor paryskiej Sorbony i Uniwersytetu  
w Genewie. Poseł Zgromadzenia Federalnego (szwajcarskiego parlamentu) z ramienia 
partii socjaldemokratycznej. W latach 2000-2009 pełnił funkcję Specjalnego Sprawo-
zdawcy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) do spraw Prawa do WyŜywienia  
oraz członka Komitetu Doradczego Rady Praw Człowieka ONZ. Autor wielu publikacji 
naukowych. 
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 To nie była nagła śmierć. Madiba, jak z szacunku nazywano pierwszego 
czarnoskórego prezydenta Republiki Południowej Afryki (RPA), wycofał się  
z Ŝycia publicznego przed dekadą. Od trzech lat widywała go właściwie tylko 
rodzina i lekarze. Gdy w zeszłym roku trafił do szpitala z odnowioną infekcją płuc, 
większość czasu spędzał w zawieszeniu między przytomnością a letargiem, między 
„stabilizacją” a stanem krytycznym. Informacje, które wychodziły od jego 
najbliŜszych, nie pozostawiały wątpliwości – 
koniec był blisko. Tak blisko, Ŝe światowe 
media co rusz zaliczały wpadki i przed-
wcześnie donosiły o jego odejściu. Tym razem 
jednak o pomyłce nie było mowy. Wieczorem 
5 grudnia 2013 roku nieuniknione stało się 
faktem. Republika Południowej Afryki będzie 
musiała nauczyć się Ŝyć bez swojej legendy.  

Nie moŜna Ŝyć wiecznie, choć w ludzkiej 
pamięci i historii bohaterowie Ŝyją przez setki, 
a nawet tysiące lat. Do przysłowiowych 100 lat 
Nelsonowi Mandeli zabrakło tylko 5 lat. śył 
długo. Ponad jedną czwartą swojego Ŝycia, 
czyli 27 lat, spędził w więzieniu południowo-
afrykańskim, jako wróg numer jeden tamtej-
szego apartheidu. 

W mojej prywatnej klasyfikacji „wielkich 
ludzi, którzy zmienili świat” Mandela mieści się w ścisłej czołówce, tuŜ obok 
Mahatmy Gandhiego i Martina Luthera Kinga – postaci wybitnych i jedynych  
w swoim rodzaju, nieugiętych i konsekwentnie realizujących swoje sny o wolności, 
równości i braterstwie. Ich Ŝycie i twórcza działalność, ciągłe zagroŜenie Ŝycia, 
poświęcenie prawie wszystkiego dla realizacji autorskiej idei, czyni z nich boha-
terów globalnych. Gandhi i King zginęli od kul wystrzelonych przez fanatyków,  
za którymi stali ci, co bali się ich snów i marzeń, snów, które poraŜały wszelkiej 
maści nędzników i dawały światło nadziei milionom tłamszonych oraz wyklu-
czonych.  

Apartheid budził zdecydowany sprzeciw czarnej ludności. Najsilniejszą 
organizacją walczącą z nim z czasem stał się Afrykański Kongres Narodowy 
(ANC, African National Congress). Prawnik z Johannesburga, Nelson Mandela, 
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był od 1958 roku jednym z regionalnych przewodniczących tej organizacji.  
W opozycji (od początku lat 60. nielegalnej) była teŜ Południowoafrykańska Partia 
Komunistyczna (SACP, South Africa Communist Party). Jej relacje z ANC były 
dość specyficzne. Formalnie partie te działały osobno, w praktyce jednak w obu 
kierownictwach działali ci sami ludzie. I tak Moses Kotane, sekretarz generalny 
SACP, był równieŜ (w latach 1963-1973) głównym skarbnikiem ANC. Wysoko 
postawionym, choć ukrytym członkiem SACP był z kolei sam Mandela. Do SACP 
naleŜało ponad 80% wyŜszych działaczy ANC. Dziś właśnie ten fragment Ŝycio-
rysu Nelsona Mandeli wzbudza wiele kontrowersji, choć za jego Ŝycia niewielu 
wiedziało o tej „ciemnej stronie” jego działalności. Dla wielu ludzi fakt ten jest 
początkiem wielu spekulacji. Niektórzy zarzucali mu bycie mordercą i terrorystą. 

Ostatecznie apartheid upadł w 1994 roku wskutek międzynarodowej izolacji 
oraz potępienia RPA. W wyniku porozumienia Mandeli i prezydenta Frederika  
de Klerka powołano w 1995 roku Komisję Prawdy i Pojednania (wykorzystano 
wówczas polskie doświadczenia związane z Okrągłym Stołem), złoŜoną zarówno  
z Białych, jak i Czarnych. Jej zadaniem było zbadanie wszystkich przejawów 
łamania praw człowieka w okresie apertheidu. Przesłuchiwani, jeśli tylko wyjaś-
nili, Ŝe działali na rozkaz, mogli liczyć na amnestię. Dziś od tamtych wydarzeń  
w RPA minęło ponad 20 lat. Czarni mają w nim pełnię władzy, wszelkie prawa  
i wolności, a ich przywódca Nelson Mandela w 1994 roku został prezydentem. 
Zapytani o czasy rządów Białych rdzenni mieszkańcy RPA odpowiadają w bardzo 
zaskakujący sposób – 60% respondentów twierdzi, Ŝe państwo za czasów apart-
heidu funkcjonowało lepiej, 37% badanych męŜczyzn przyznaje, Ŝe przynajmniej 
raz zgwałciło kobietę. Jedna trzecia kobiet w RPA była lub będzie ofiarą gwałtu. 
Szerzy się AIDS, a przestępczość osiąga wręcz gigantyczny, nieznany dotychczas 
poziom. Republika Południowej Afryki zgodnie ze wskaźnikami rozwoju społecz-
nego (wskaźnik HDI, human development index) badanego przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych (ONZ) w czasach apartheidu zajmowała jedno z wyŜ-
szych miejsc w Afryce. Od lat 90. XX wieku spadła o 36 miejsc. Od upadku 
apartheidu trwają mordy białych farmerów, dokonywane przez młodych czarno-
skórych obywateli. Od 1994 roku zginęło juŜ 10% białych farmerów, co czyni ten 
zawód najniebezpieczniejszym na świecie. Sprawcy nie oszczędzają małych dzieci, 
ofiary są przed śmiercią gwałcone i torturowane. Taka jest cena „wolności”. 

KsiąŜka autorstwa Wojciecha Jagielskiego składa się z prologu i trzech części. 
Ponadto zawiera kalendarium, zestaw trzech map oraz krótką notę o autorze. 
KsiąŜka, jak twierdzi Jagielski, jest wynikiem kilkunastu podróŜy do Afryki Połud-
niowej (w latach: 1993-2011). Zdobyte w ich czasie doświadczenia, obserwacje, 
rozmowy z ludźmi, którzy znali Mandelę, zajmowali się jego losem, i wreszcie 
lektura południowoafrykańskich gazet złoŜyły się na powstanie tego opracowania. 

Dla wielu mieszkańców RPA Nelson Mandela nadal jest i pozostanie twórcą 
potęgi ANC, przywódcą opozycji antyapartheidowskiej, laureatem Pokojowej 
Nagrody Nobla, pomnikową postacią, w której urzeczywistniały się marzenia 
okresu transformacji ustrojowej. Prawie trzydzieści lat spędzonych w afrykańskim 
więzieniu nie złamało jego wiary w budowę „tęczowego narodu” – egalitarnego, 
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demokratycznego społeczeństwa bez podziałów rasowych i ekonomicznych. Była 
to wizja utopijna, ale niezbędna do zainicjowania dialogu z potomkami burskich 
osadników.  

Dla polityków z Czarnego Lądu Mandela stał się niedoścignionym wzorem do 
naśladowania – męŜem stanu, który potrafił przeistoczyć się z działacza anty-
kolonialnego czy, jak twierdzi wielu, lewicowego terrorysty w „ojca narodu”, 
demokratycznie wybranego prezydenta. Był zwolennikiem pacyfizmu, konsen-
sualizmu, przeciwnikiem stosowania przemocy w polityce międzynarodowej.  
To takŜe polityk, który – co nieczęste w Afryce – zgodził się dobrowolnie 
zrezygnować z władzy i namaścić w sposób pokojowy swego następcę. 

Nelson Mandela jest symbolem wraŜliwości społecznej i empatii, archetypem 
przywódcy potrafiącego wyciągnąć rękę do zwykłych obywateli. Łączył w sobie 
charyzmę polityka z oddaniem kampaniom na rzecz pomocy nosicielom wirusa 
HIV, biednym, ofiarom reform okresu transformacji gospodarczej kraju – procesu, 
który sam rozpoczął. Numer więzienny Mandeli – 466/64 – stał się nazwą prog-
ramu walki z AIDS, a datę jego narodzin – 18 lipca ONZ ustanowiła Między-
narodowym Dniem Mandeli – świętem wolności i praw człowieka, walki z rasiz-
mem, wspierania demokratyzacji krajów globalnego Południa. 

Czy społeczeństwo RPA zapomni o Nelsonie Mandeli? Jego testament 
duchowy – bezkompromisowość, oddanie narodowi, pacyfizm – nie zniknie  
z pamięci społecznej. Czy posłannictwo to stanie się wytyczną dla polityków 
południowoafrykańskich? Wątpię. Podczas kolejnych wyborów w RPA dziedzic-
two polityczne Mandeli zostanie zawłaszczone przez liderów podzielonego ANC. 
Spory o sukcesję ideową po nim wybuchły juŜ przy jego łoŜu śmierci.  

Mandela stał się ikoną RPA, bohaterem narodowym. Proces wpisania tej 
postaci w społeczne ramy pamięci mieszkańców RPA i całego Czarnego Lądu 
musi w pewnym stopniu oznaczać „uczłowieczenie” i interpretację wartości 
moralnych, które uosabiała. Śmierć polityków zaangaŜowanych w proces trans-
formacji ustrojowej rodzić moŜe liczne pokusy oceny dorobku Ŝycia – uprawiania 
hagiografii lub krytykanctwa. Próbując dokonać bilansu Ŝycia Mandeli, nie naleŜy 
winić go za wszystkie obecne problemy RPA. Odszedł „ojciec tęczowego narodu” 
– społeczeństwa w stanie kryzysu, nękanego falami przestępczości, bezrobocia, 
epidemią AIDS. Zapamiętajmy go jako ikonę transformacji ustrojowej, marzeń  
o demokracji i pojednaniu. 

Wszystkie problemy zasygnalizowane w tej recenzji czytelnik znajdzie  
w ksiąŜce Wojciecha Jagielskiego. Mandela zawsze był samotnikiem, zawsze 
skrywał swe uczucia. UwaŜał na słowa nawet wśród tych, których miał za swych 
najbliŜszych przyjaciół. Za Ŝycia stał się legendą, głównie dzięki swoim towarzy-
szom, którzy uczynili z niego swój sztandar. W tym kontekście ksiąŜka potwierdza, 
ale i neguje wiele informacji o Mandeli. 

KsiąŜka autorstwa Wojciecha Jagielskiego jest doskonałym źródłem wiedzy  
o Nelsonie Mandeli. Zmusza czytelnika do wielu refleksji, choć napisana została 
jeszcze w czasie gdy jej bohater był wśród Ŝywych. Dziś gdy Mandeli zabrakło, 
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tym bardziej publikacja ta zyskuje na wartości, stając się źródłem niezwykle 
ciekawej o nim wiedzy. 
 
 
 
 
Notka o autorze: 

Wojciech Jagielski (ur. 12 września 1960 roku) – polski dziennikarz, korespondent, 
były publicysta „Gazety Wyborczej”, pisarz. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1984). W latach 1986-1991 pracował w Pol-
skiej Agencji Prasowej (PAP). Przez 21 lat, do marca 2012 był redaktorem „Gazety 
Wyborczej”, po czym powrócił do współpracy z PAP. Współpracuje teŜ z BBC i „Le 
Monde”. Wydał do tej pory pięć ksiąŜek dotyczących Afganistanu, Czeczenii i Kaukazu, 
Ugandy i RPA. Zajmuje się problematyką Afryki, Azji Środkowej, Kaukazu i Zakaukazia. 
Wieloletni obserwator konfliktów zbrojnych w Afganistanie, TadŜykistanie, Czeczenii  
i Gruzji. 
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ROZPRAWY NAUKOWE I ZAWODOWE PWSZ W ELBLĄGU 

Profil czasopisma 

 

 
Tematyka czasopisma obejmuje szerokie spektrum zainteresowań pracowników 

instytutów: Ekonomicznego, Pedagogiczno-Językowego, Informatyki Stosowanej  

i Politechnicznego. Profil czasopisma określają przede wszystkim zagadnienia  

z zakresu dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych, jednak dopuszcza się 

publikacje z dziedzin informatyki i techniki.  

W Rozprawach Naukowych i Zawodowych PWSZ w Elblągu publikowane są 

artykuły o charakterze naukowym oraz poświęcone problemom zawodowym, 

opracowane zarówno przez pracowników PWSZ w Elblągu, jak i autorów spoza 

Uczelni. 

Artykuły naukowe prezentowane w tym periodyku oceniane są przez recenzen-

tów pod względem oryginalności rozwiązań naukowych w akademickim rozumie-

niu tego pojęcia. W przypadku prac technicznych wymagana jest prezentacja 

oryginalnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych, diagnostycznych bądź 

eksploatacyjnych, przy czym wnioski wypływające z analiz, statystyk i innych 

opracowań powinny wnosić nowe spojrzenie na zagadnienie. 

Z kolei artykuły poświęcone problemom zawodowym skupiają się wokół spraw 

praktyk zawodowych, staŜy, kompetencji zawodowych związanych z określonym 

kierunkiem studiów oraz analiz i rokowań dotyczących rynku pracy. Poruszane są 

w nich tematy dotyczące kształcenia zawodowego. 

W Rozprawach zamieszczane są równieŜ krótkie informacje o organizowanych 

konferencjach, spotkaniach lub zapowiedzi wydarzeń naukowych czy kulturalnych, 

recenzje i omówienia. Zamieszczane recenzje monografii powinny zawierać 

zwięzły opis ich zawartości i wyraźnie sformułowaną ocenę własną autora. 

Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu ukazują się dwa razy w roku 

(półrocznik).  

Czasopismo wydawane jest w wersji drukowanej (wersja pierwotna). 

 

 



 

 

 


